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Передмова 

 

Життя та творчість французького письменника Алена Роб-

Ґрійє (1922-2008) предмет дослідження вже не одного 

покоління філологів. Автора романів, есеїв, кіносценаріїв 

„препарували” з погляду розвитку теорії романного жанру та 

внесків у розвиток світової культури, починаючи вже з 1950-х 

років. Так сталося, що тексти Роб-Ґрійє викликали  

і викликають спокусу застосовувати найновітніші наукові 

розвідки. Безумовно, це пов’язано з особливою творчою 

манерою письменника, яка дає можливість, аналізувати її, як з 

точки зору традиційних,  так і синтезованих підходів. Але тут 

криється велика проблема, яка полягає у насиченості світових 

бібліотечних каталогів ресурсами, які тільки містять  прізвище 

письменника або назву його твору, а насправді, текст 

розглядається більше з мовознавчої, рідше з літературознавчої, 

ще рідше з культурологічної точки зору.  

Справжніх дослідників творчого доробку Роб-Ґрійє не так 

уже й багато, їхні праці можна було б назвати класичними, але  

і тут ми маємо справу з деякими труднощами, які перебувають 

у площині творчих пошуків самого письменника. Умовно, ми 

могли б казати про циклічність творчості Роб-Ґрійє, оскільки 

його останні романи постають ніби підсумком та звертанням до 

першоджерел його натхнення. Подібне спостерігається і у 

критичній думці, яка від настільки цитованих, авторитетних та 
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„зручних” (вони ніби підходять до будь-якої теорії) Р.Барта,  

Ж. Дерріда, Ж. Лакана, починає шукати нові шляхи, і врешті-

решт, завершується думкою про синтезований підхід 

дослідження творчості А. Роб-Ґрійє.  

Не можна забувати про новий роман, явище 

культурологічне, ніж суто літературне, бо воно не 

зосереджується лише на літературних маніфестах, а творить 

нову культурну реальність. У цьому дослідженні розуміння 

загальних принципів нового роману потрібне для рельєфнішого 

зображення творів А. Роб-Ґрійє, його кінороманів, які можуть 

слугувати яскравим прикладом особливостей творчої манери 

письменника, його відчуття реалій Світу та намагань відбити ці 

почуття на сторінках романів та  на кіноекрані. Новий роман не 

варто сприймати як однорідну структуру, важливо зрозуміти, 

що письменники (А. Роб-Ґрійє, К. Олльє, М. Бютор, К. Сімон та 

інші) які добровільно об’єдналися під егідою видавництва 

„Éditions de Minuit” врешті-решт мають зі спільного жагу до 

змін, але втілюють її зовсім по-різному: важко сплутати тексти, 

наприклад, Ле Клезіо та Наталі Саррот.  

Новий роман багатовекторний і різнорідний, що не може не 

позначитися на структурі цього дослідження. Ми обрали лише 

один аспект творчості А. Роб-Ґрійє – кіноромани, але для того 

щоб зрозуміти зацікавленість письменника у синтезі літератури 

і кіно, необхідно паралельно проаналізувати тенденцію до 

взаємодії різних видів мистецтва у текстах інших 
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новороманістів, власних маніфестах письменника та окреслити 

тенденції, які спричинилися до створення явища кінороману. 

Ця книга спроба об’єднати вже наявні теорії дослідження 

нового роману й творчості А. Роб-Ґрійє і показати, яким чином 

вони „співпрацюють” із кінороманом.      

  

 ٭٭٭

Майже все ХХ століття пройшло під знаком синтезу та 

змагання кіно й літератури : їх то зближували, керуючись 

думкою про те, що і література, і кіно є розповідними видами 

мистецтва, орієнтованими на виклад окремої історії, то 

прагнули протиставити одне одному, акцентуючи увагу на 

розбіжностях оповідної техніки кожного з них. У дискусії щодо 

взаємодії літератури і кінематографа брали участь  

і письменники, і режисери, і літературознавці, і кінокритики. 

Кожний із них, зрозуміло, виступав із позицій того мистецтва, 

адептом якого себе вважав. 

Ален Роб-Ґрійє розробив власну оригінальну теорію 

взаємодії кількох видів мистецтва у рамках жанру роману. 

Визначення місця та завдань нового роману митець дав у статті 

„Голос за роман майбутнього” ( „Une voie pour le roman futur”, 

1956). Її можна вважати своєрідним узагальненим баченням 

перспективи розвитку жанру роману та його функцій протягом 

останнього півстоліття (йдеться про початок ХХ – середину 

1950-х років).  
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Знаковим видається той момент, що новороманіст  

Роб-Ґрійє цариною своїх експериментів обирає лише жанр 

роману та все, що з ним пов’язано; ми не знайдемо у Роб-Ґрійє 

жодної теоретичної розробки про інші жанри (крім деяких 

досліджень про театральні постановки С. Беккета). Своїх 

сучасників письменник звинувачує у плагіаті: вони, мовляв, 

здатні лише переписувати „великі пасажі” з „Принцеси 

Клевської” та „Батька Горіо”, вводячи в оману пересічного 

читача. Роб-Ґрійє вказує на тогочасний парадокс у духовному 

житті французької нації – змінилися історичні, технічні, 

соціальні обставини життя, а духовний світ завмер на рівні 

минулого століття. Письменник  пояснює це тим, що у 

свідомості читача 50-х років ХХ століття превалюють 

моральні, релігійні, сімейні, сексуальні цінності позаминулих 

століть, і він не готовий від них звільнитися. Тому новий роман 

покликаний змінити не тільки погляд читача на літературу,  

а й погляд на світ, який оточує цього читача, через 

посередництво нової форми та змісту роману. Іще 1956 року                 

А. Роб-Ґрійє писав, що з огляду на традиційний підхід до 

еволюції жанру роману зміни вже неможливі, і мистецтво 

роману вмирає1. Письменнику видається, що саме  1950-ті роки 

стають знаковими і мають відповісти на питання: чи вичерпані 

всі можливості роману, чи відбудеться його оновлення? 

                                           

1  

___________________ 

1Robbe-Grillet A. Pour un nouveau roman/ A. Robbe-Grillet. – Paris, 1969. –183p. 
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А. Роб-Ґрійє  наголошує на неможливості розгляду роману 

як складного нагромадження елементів: усі „ролі” в романі чітко 

розподілені, включно до  видавця книги, пересічного читача, 

критика. На думку письменника, одна з головних проблем 

сучасних пошуків у жанрі роману полягає в тому, що всі ці 

пошуки не виходять за рамки традицій, і тому необхідно 

відкинути традиційні підходи та  погляди на жанр роману. До 

речі, проблема співвідношення в новому романі традиційного та 

новаторського втілилася насамперед у часових відносинах 

минуле-теперішнє-майбутнє: подібні відносини відбилися не 

тільки в теоретичних розробках, а й у романах письменника 

(згадаймо, наприклад, замкненість часового простору в „Гумках”, 

„В лабіринті” тощо).  

Другою проблемою жанрових модифікацій роману   

Роб-Ґрійє  називає нівелювання поняття „об’єктивність письма”. 

Об’єктивність у значенні „імперсональності“ для письменника – 

це химера в літературі. Якщо суспільство,  за Роб-Ґрійє, ще 

визнає об’єктивність у інших сферах життя та науки, то від 

літератури, скоріше, очікують псевдооб’єктивності, оскільки 

саме цей різновид „об’єктивності” вкладається у схему 

світосприйняття. Якщо якась річ не вписується в таку схему, то 

„до наших послуг вживана категорія абсурдності”2 (тут і далі 

переклад наш. – О.Р.)  

А. Роб-Ґрійє вважає, що світ не піддається визначенню, але 

він не є абсурдним. Світ просто існує. Звідси постає третя 

проблема, на яку звертає увагу письменник – це 

співвідношення написаного та відображеного (у кінематографі 

чи на сцені театру). За Роб-Ґрійє, кінематограф шукає  

                                           

2 Ibid. – P. 21. 

___________________ 
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в літературі, зокрема в романі, такі фрагменти, які можна було 

б відзняти камерою. Такі фрагменти мають „комфортно” 

співвідноситися в людському розумі з іншими реаліями світу. 

Письменник вводить до власних творів поняття 

„незвичайності” (inhabituel) як  критерій, що допомагає 

формуванню нової схеми сприйняття життя, оскільки він 

побудований на антитезі „звичайного-незвичайного”. 

Втілювати цей критерій  А. Роб-Ґрійє пропонує в „романі 

майбутнього”, де речі втрачають підтекст і лишаються тільки 

констатацією існування. Роб-Ґрійє наголошує, що це звільнить 

романний жанр від „тиранії описів”. Завдяки саме такому 

прийому вся увага зосереджується на персонажеві, який 

(подібно до речей) піддається вивченню з погляду психології, 

психіатрії, релігії, політики. Роб-Ґрійє порівнює стан роману 

1950-х років із поліційним розслідуванням (форма, до якої сам 

письменник звертався неодноразово). Роман – це  схема 

злочину, де все зафіксовано з фотографічною точністю, де дії  

мають під собою основу, тобто причиново-наслідковий зв’язок. 

Роб-Ґрійє пропонує розірвати такий зв’язок та розгорнути 

багатопланове панно, яке не тільки приховає правду, а й 

поступово справлятиме на читача враження абсолютної та 

цілковитої несправжності.  

Письменник наголошує на тому, що в романі превалює 

оцінний прикметник, який не дає підстав цілком об’єктивно 

сприймати світ, тому, передусім, у романі має змінитися 

художня мова. „Саме оптичний, описовий прикметник, який 

покликаний вимірювати, розташовувати, обмежувати, має 

вказати нову дорогу мистецтву роману”3.  

                                           

3 Ibid. – P. 27. 

___________________ 
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 У статті „Новий роман, нова людина” („Nouveau roman, 

homme nouveau”, 1961) А. Роб-Ґрійє сформулював тези, які 

мають, на його думку, остаточно визначити місце нового 

роману в тогочасній літературній парадигмі. Саме в новому 

романі закладено витоки роману майбутнього. Звідси випливає 

перше твердження Роб-Ґрійє : „Новий роман – це не теорія,  

а дослідження”4. Письменник наголошує на тому, що потрібно 

позбутися „вузького” терміна „школа”, оскільки, за новими 

принципами, не метод єднає літературних митців, а прагнення 

до змін у системі художніх форм. Новороманістів не хвилює, 

що їхні твори не піддаються традиційному літературному 

аналізу, для них головний критерій – сучасність, сьогоденність.  

Наступний пункт – „новий  роман лише продовжує 

наслідувати постійну еволюцію жанру роману” – наголошує на 

тому, що новий роман є закономірним явищем літературного 

процесу.  Роб-Ґрійє намагається відродити у своїх творах 

справжню літературу: досягнення Флобера, Достоєвського, 

Пруста, Кафки, Джойса5, проте не сліпо культивувати їх 

здобутки, як це роблять його сучасники, а й розвивати їх далі, 

згідно з вимогами часу та суспільства. 

„Новий роман досліджує не лише людину, а й  її місце  

у Світі” – це судження спростовує  думку критиків про 

відсутність людини на сторінках нового роману6. А. Роб-Ґрійє 

стверджує, що людина міститься в кожному слові, на кожній 

сторінці роману. Письменник відштовхується від  поняття 

                                           

4 Ibid. – P. 144. 
5 Ibid. – P. 146. 
6 Ibid. – P. 147. 

___________________ 
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„об’єкт” у його вузькому розумінні (те, що сприймається 

розумом), але включає в це поняття спогади, проекти, рухи, 

уявлення (принаймні у трьох часових площинах). Тому людина 

в його романах постає в оточенні об’єктів, до яких входять не 

тільки матеріальні речі, а й вчинки персонажів, їх спогади, 

ілюзії, прагнення, нав’язливі стани тощо. Новий роман 

настільки ж  „гуманістичний“, як і романи Бальзака, тільки 

сприймати його необхідно з погляду сучасності. 

„Новий роман прагне до тотальної суб’єктивності”7. А. Роб-

Ґрійє та новороманісти впевнені, що об’єктивним може бути 

лише Бог,  і тільки йому відомий справжній зміст речей. Тому 

новий роман не пропонує визначення всього сущого – тільки 

людина є ключем до відповідей, „його природний господар”. 

Немає жодної потреби давати відповіді на всі питання; це не 

мета роману майбутнього. Сучасна людина має позбутися 

раціоналізму і сприймати світ таким, яким він їй видається, 

шукати своє місце в ньому, в такий спосіб пізнаючи його. 

Дві останні тези статті визначають місце читача  

й письменника в новому романі: „Новий роман звернено до 

щирих людей” та „Єдине можливе зобов’язання для 

письменника – це література”8. Читач нового роману не має 

дотримуватися якихось особливих поглядів на життя чи 

літературу, це звичайний читач, який має лише знати мову та її 

закони. У новому романі немає нічого, що робить його 

                                           

7 Ibid. – P. 148. 
8 Ibid. – P. 150. 

___________________ 
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незрозумілим (йдеться про вигадані слова, неточність 

висловів); все, що видається незрозумілим, – це нормальний 

процес, який виникає в кожного читача, коли той сприймає 

текст, намагається його аналізувати, при цьому актуалізується 

його уява та знову ж таки раціоналізм. А. Роб-Ґрійє застерігає 

від пошуків хронології в романах, вони такі ж „ахронологічні”, 

як і наш розум. Це стосується й автора нового роману: не варто 

довіряти письменникові  та його твердженням – він творить 

ілюзію, хоча вона може бути стилізована під політичний, 

соціальний чи культурний маніфест.   

Варто зазначити, що гра як основа життя чи творчості 

посідає одне з чільних місць у творах Роб-Ґрійє; можна 

стверджувати, що письменник передує традиції 

постмодернізму в потрактуванні концепту „гри”, він  

і новороманісти акцентували цей концепт набагато раніше  

і ставилися до гри (особливо Роб-Ґрійє), як до „речі”, що існує 

сама по собі.  Хоча це твердження можна поставити під сумнів, 

зокрема, у зв’язку з активною співпрацею нового роману   

в царині кінематографа.  
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Частина І 

Теоретики і практики нового роману 

Філософія „шозизму” як відображення синтезу 

вербальної та візуальної культур 

Уже в перших романах „Гумки” та „Споглядач”, А. Роб-

Ґрійє виявляє потяг до синтезу літератури і кіно. Власне 

кінороманів письменник написав лише чотири, але намагався 

екранізувати майже всі свої твори. На такому широкому 

матеріалі можливо виявити особливості романів Роб-Ґрійє, які 

у своїй структурі так чи так мають дещо видозмінені елементи 

кіноестетики або традиційну стилістику роману, що 

видозмінюється згідно з вимогами кіно. 

Насамперед, увагу привертає інтерпретація об’єкта  

в романі, яка у Роб-Ґрійє (та й у новороманістів загалом) 

перетворилася на філософію „шозизму” (від франц. „chose” – 

річ).  Об’єкт посідає у письменника визначне місце, він детально 

описується з погляду візуального мистецтва (малярства та 

кінематографа). Речі стають головними героями роману. 

Речі, які письменник розмістив в оповіді, надають твору 

своєрідне  бачення світу, іноді речі за численними описами їх 

властивостей приховують відсутність в оповіді, наприклад, 

особливостей сюжету або форми твору. 

Можна стверджувати, що світ у новому романі взагалі,  

і зокрема, у творах А. Роб-Ґрійє, представлений системою 

уявних предметів. Дослідники нового роману неодноразово 
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ставили питання про стратегічний статус речей, про те, що, 

можливо, саме світ речей – це єдиний зміст твору, що саме цей 

світ речей і відповідає за зв'язок із дійсністю. Це показово для 

„об'єктної літератури”, яку новий роман зміг загалом розвинути  

в рамках власного „антикласицизму“. До гіпертрофованих описів 

об'єктів, прийнятих у новому романі, додаються ще „кінець  

персонажа” та „смерть” інтенціональності. В той же час, такий 

підхід до змісту допускає існування гіпотези про тематичну 

сучасність нового роману, яка була колись відкинута 

дослідниками. У новому романі існує свого роду фетишизм щодо 

товарів народного споживання. Французький теоретик Бернар 

Дор говорив про „гіпотетичного” екзистенціаліста9, який 

протягом чотирьох років запитував себе про відносини, сущі  

в цьому світі, і зумів матеріалізувати кінець історії, кінець волі  

у вигляді появи салону побутової техніки як універсальної моделі 

суспільства. Існування різних інтерпретацій подібних відносин 

свідчить про тематичну актуальність нового роману. Гіпертрофія 

предмета в новому романі корелятивна „всюди присутності” 

предметів у світі, де панує техніка масового вжитку. 

Таким чином, модель світу, створена в романах  

А. Роб-Ґрійє, є наслідком повернення до неоромантики, 

символом непокори тогочасній реальності. Більша частина 

„досеміологічних” досліджень у Франції з проблематики 

„самостійності предметів” прагнуть коментувати фабулу творів 

                                           

9 Dort B. Les Gommes/ B. Dort// Les Temps moderns, janvier 1954.  – P.23-31. 

___________________ 
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А. Роб-Ґрійє, у якій позначені відносини людини й речей. Вони 

розглядають питання про використання, оцінювання або 

виготовлення персонажами цих речей. 

Важко стверджувати, чи саме Семюель Беккет витворив 

першу  концепцію до Роб-Грійє особливої сучасної „обробки” 

предметів у художньому творі. Наприклад, опис велосипеда 

Моллоя найбільш класична модель опису, що побудована на 

метонімії персонажа. Велосипед належить Моллою, який не 

тільки ним користується, а й звертається до нього як до живої 

істоти („дорогий велосипеде”). Тут, безумовно, спостерігається 

порушення традиційного кодексу опису предметів. Моллой 

обіцяє, що він установить дзвіночок на своєму велосипеді. Він 

каже: „Я знову охоче його побачу. Я із задоволенням його 

продав би”, але він нічого із обіцяного не робить. Він 

вдовольняється тим, що говорить про ріжок, який він 

використав замість дзвіночка. „У нього був маленький ріжок 

замість звичайного в наші дні дзвінка”, це те, що замінює 

опис10. Таким чином, Беккет, іронізуючи, порушує правила 

опису предмета, але йому цього здається замало для надання 

оригінального статусу його квазі-предметам. Велосипед 

Моллоя мало чим нагадує предмет, який належить дійсності, 

він ефемерний, проте чи можливо це вважати цікавим 

нововведенням у літературі? 

Моллой привертає нашу увагу, коли говорить до 

велосипеда: „Люба веломашино, я не називаю тебе 

                                           

10 Beckett S. Molloy/ S. Beckett. – Paris:Les éditions de minuit, 1956. – 272 p. 

___________________ 
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„велосипед”, тому що тебе було оспівано у віршах”11. Саме 

фраза „я ніколи не назву тебе велосипедом”, що є можливим 

вибором між двома синонімами, відсилає нас до довільності 

знака й до непереборної різнорідності слів та речей. Моллой не 

знає, чому він вибирає слово „веломашина”, а не „велосипед”, 

і читачеві це так само незрозуміле. Велосипед можна було б 

назвати і веломашиною, і вокабулою. Велосипед ще не набув 

якості речі, і тому опис предмета здійснено  з іронією, 

безцеремонністю та песимізмом. 

Довільність обраного знака забезпечує опис неіснуючих 

або комічних предметів, позаяк ми маємо справу з назвою, яку 

ніяк не можна співвіднести з річчю. Цю ідею С. Беккет 

розвинув у своєму романі „Уотт”. Уотт втрачає зміст слів, 

втрачаючи, таким чином, свою здатність приєднатися до 

„лінгвістичної угоди”. Речі більше не співвідносяться зі 

словами, які ці речі називають. Вони ховаються у своїй 

„нечуваній повторюваності”, і весь твір С. Беккета, наповнений 

абсурдом, відчуттям нонсенсу, особливим глосарієм та іграми, 

свідчить про герметичне закриття світу речей від світу слів: 

„Наприклад, побачивши банки, або думаючи про банки, одну  

з банок Пана Кнотта, Уотт даремно говорив: „банка, банка”. 

Або, якщо не абсолютно даремно, то майже. Тому що це не 

була банка, чим більше він на неї дивився, чим більше він про 

це думав, тим більше він був упевнений, що це була не банка. 

                                           

11 Ibid. – P. 19-20. („Chère bicyclette, je ne t'appellerai pas vélo, tu étais peinte en vers...”). 

Згадаймо, А.П. Чехова «Дорогой, многоуважаемый шкаф…» 

___________________ 
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Це було щось схоже на банку, це була майже банка, але це не 

було банкою, про яку можна сказати: Банка, понівечена 

банка”12. 

 Таким чином, квазі-банка виявляється майже-банкою або 

псевдо-банкою. Беккет матеріалізує об'єкти, приймаючи 

лінгвістичний погляд й включаючи лінгвістичне міркування до 

своєї оповідної проблематики. Це міркування про свавілля 

мови пронизує всю історію літератури й особливо посилюється 

в сучасній літературі. Можна лише здогадуватися, чи 

відтворить насправді Беккет уявне зображення у своєму творі, 

але, безсумнівно, Беккет розповідає нам історію, дуже 

специфічну історію, де мова йде про ситуацію „непрозорості”  

у відносинах між речами й словами.  

Варто зазначити, що французька критична думка 

традиційно звертає увагу на соціальні питання у творі, навіть 

там, де їх, на перший погляд, бути не може, тому на матеріалі 

нового роману дослідниками була розроблена так звана „теорія 

соціології предметів”13. Ця соціологія була розроблена  

з особливо наполегливістю ще у творах Наталі Саррот, де 

постійно циркулюють численні предмети, головним чином, 

предмети мистецтва та меблі. Нас вражають овальні двері, 

глибокі шкіряні крісла з „Планетарію”, азіатські дрібнички  

з „Ви чуєте їх?” Ці предмети ще ніколи не були так реально 

описані, вони дають можливість говорити про те, що ці описи 
                                           

12 Beckett S. Watte/ S. Beckett. – Paris: Les éditions de minuit, 1968. – P. 96.  
13 Bourdieu P. Les règles de l'art/ P. Bourdieu. – Paris :Seuil, 1998. – 657 p.  

___________________ 
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складаються лише з суб’єктивних зауважень  персонажа, який  

і оцінює ці предмети: „Зелена фіранка на бежевій стіні... вона 

обважнює... слабку гармонію та видиму легкість; там, 

посередині квадратних стійок – овальні двері; усе це створює 

незграбний, некрасивий вид товару поганої якості, того 

несмаку, що  продають у передмісті Сент-Антуана...” 14. 

Ці речі – класифікатори соціального стану героїв оповіді  

у новому романі. Речі, якими ми володіємо або бажаємо 

володіти за теорією новороманістів, бувають класовими або 

позакласовими. У „Планетарії” глибокі крісла в антикварному 

магазині дуже хоче придбати пара молодих інтелігентів, яка 

тільки починає влаштовувати своє життя, у той час, як уже 

влаштовані батьки, з їхнім міщанським смаком надають 

перевагу міцним шкіряним кріслам, виготовленим на фабриці 

Мапл. У романі „Ви чуєте їх?”15 клас, вік і стать виявляються 

через вибір речей. Проте, ці речі не створюють автономного 

світу, вони просто розміщуються поряд одна з одною в оповіді. 

Якщо розглядати подібні відносини згідно з лінгво-

семіотичною моделлю, то речі постануть перед нами у вигляді 

сюжетного ланцюжка оповідання, тоді, як у Роб-Ґрійє речі 

постійно підтримують зв'язок з усіма частинами твору, 

постійно з’являються, або у власному звичайному вигляді, або 

у подобі натяків, гри слів і т. п. Але якщо порівняти це 

                                           

14 Sarraute N. Le planétarium/ N. Sarraute – Gallimard, 1959. – P.11. 
15  Sarraute N. Oeuvres complètes/ N. Sarraute – Bibliothèque de la Pléiade, 1996. – 2128 p. 

___________________ 
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ставлення до речей у Наталі Саррот, то ми побачимо, що вона 

створює світ, де речі живуть для людини, але й людина також 

живе для речей. Таким чином, письменниця створює формулу 

взаємозалежності.  

Інший принцип підходу до соціологізації предметів ми 

можемо спостерігати у творах Клода Сімона. У його романах речі 

розташовані в довільному порядку. Такі відносини  

з речами посилені Клодом Сімоном у „Дорогах Фландрії”; він 

показує людську історію, як величезну кількість різних об'єктів, 

куп сміття,  як абсурдний завод для переробки відходів,  

на вершині якого відтепер процвітає „виробництво  

у великих кількостях холодильників, автомобілів  

і радіостанцій”, сучасний апофеоз універсального хаосу. Тим 

часом, деякі з цих предметів піддаються, як і у Роб-Ґрійє, описовій 

гіпертрофії, яка ніби надає цим речам оповідної самодостатності. 

В одному з епізодів „Доріг Фландрії” вся сторінка 

відведена перелікові предметів: краплі води, коні, машини, 

вантажівки, валізи, невизначені об'єкти (уламки), тіла (трупи)  

і т.п.  Цей  список нагадує списки предметів для споживчого 

кошика, те, що Бодріяр називає організацією арсеналу або 

колекцією: „Купа є найпримітивнішою формою організації 

надлишку, крім того об'єкти організовуються в арсенали або  

в колекції”16. Об'єкти Клода Сімона не підлягають  

колекціонуванню. Їхній зовнішній вигляд не дає змоги помістити 

                                           

16 Baudrillard J. Le systèmes des objets/J. Baudrillard. – Gallimard, 1968. – P. 45. 

___________________ 
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їх поруч, у них немає нічого спільного. Їх поєднує лише 

внутрішня логіка твору.  

Подібну характеристику предметів ми можемо знайти  

в більшій частині творів Клода Сімона, за винятком, можливо, 

„Наочного уроку” і „Триптиху”, де світ речей надмірно 

гіпертрофовано та піддано спробі класифікації. У його творах 

скупчення речей ніколи не перетворюється на серію речей.  

У Наталі Саррот, а ще більше в романі Жоржа Перека „Речі”17, 

предмети класифіковані послідовно. Речі мають складати певні 

класи. Меблі залишаються з меблями, артефакти –  

з артефактами. Наприклад: диван Честерфілда й крісла Maпл, 

доколумбова статуетка й східна дрібничка. 

Таке нагромадження речей можна сприймати як 

стилістичну особливість структури твору, але така структура 

твору є також нескінченним дослідженням змісту речей. 

Люсьєн Долленбах називає такий прийом „розкриттям”. Кожна 

річ пояснює іншу,  і в такий спосіб речі збираються в одне ціле, 

але не тільки речі, але й люди, пейзажі, а також спогади18 . 

Розширення опису предметів не було довільним, і світ 

предметів не є, власне кажучи, автономним. Наприклад, точний 

опис краплі води у Сімона (подібному опису, безумовно, 

знайшлося б місце і в романах Роб-Ґрійє) абсолютно 

вмотивований. У краплини води в романі роз’яснювальна 

функція, оскільки паралельно з її описом автор звертає нашу 

                                           

17 Perec G. Les choses : Une histoire des années soixante / G. Perec. – Pocket, 2006. – 157 p. 
18 Dällenbach L. Le Récit spéculaire. Essai sur la mise en abyme/ L. Dällenbach. – Seul, 

1977. – 325 p. 

___________________ 
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увагу на інші предмети. Усе це Сімон демонструє саме через  

прозору краплину води.   

Світ предметів у Клода Сімона – це хаос. Він викликає  

в нашій уяві образ технічного суспільства, де речі одержали 

повну автономію, порядок і чисту раціональність. Фактично 

Клод Сімон порушує питання, якого так старанно уникала 

соціологія: який зміст у хаотичному нагромадженні предметів? 

Що криється для людини в цих зібраних предметах? 

Особливе ставлення до речей і до сьогодні залишається 

винаходом саме А. Роб-Ґрійє; саме він вплинув на Клода Олльє  

і Жана Рікарду. У романах Роб-Ґрійє ми бачимо, як створюється 

цей світ більш-менш автономних предметів, які мають дуже 

розтягнутий або розмитий зв'язок з інтригою твору. Ролан Барт 

досить детально проаналізував передбачувані та перцептивні 

результати або приховану феноменологію цього типу підходу до 

речей. Але нас передусім цікавить, якими засобами новий роман 

створює незалежний світ речей. У „Гумках”, наприклад, ці 

способи дуже численні й різноманітні, запозичені з різних 

літературних традицій. 

 Спочатку ми відзначимо дуже простий і традиційний 

спосіб перерахування, тобто нагромадження квазі-речей:  

„У півтіні зали кав’ярні хазяїн розставляє столи й стільці, 

попільниці, сифони газованої води (...)” 19. 

                                           

19 Robbe-Grillet A. Les Gommes/ A. Robbe-Grillet. – Paris:  Les Éditions de minuit,  

    1953. – P. 10.  

___________________ 
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 Другий спосіб – це спосіб антропоморфізації неживих 

об'єктів: „Вже настав час, коли дванадцять стільців тихо 

спускають зі столів штучного мармуру, де вони тільки що 

провели ніч”. 

 Додатковим способом можна вважати об'єктивізацію 

антропоморфа як результат роздробленості людського тіла: 

„Рука машинально впорядковує декор”20.  

Ці три приклади, довільно взяті  з перших сторінок роману, 

не можуть дати задовільної відповіді на поставлені запитання. 

Але вони можуть показати, як до композиції нової 

наратологічної об'єктивності входить навіть серія шкільних, 

хрестоматійних прикладів, які є звичайними складниками 

реалізму. Можна було б додати до цього, що новий роман 

вийшов усе-таки за межі реалістичної літератури. Так, Роб-

Ґрійє „імпортує” з фантастичної літератури тему постійної 

прихильності до предмета, який з'являється в оповіді, і часто 

щораз у тій самій формі або зі злегка відмінними 

характеристиками. Наприклад, гумки й поштові листівки, які 

Валлас купує або мріє купити, і які купують або якими вже 

володіють інші люди в цьому романі, – все  це є частиною 

фантастичної характеристики об'єктів. Роб-Ґрійє так само часто 

застосовує спосіб перерахування предметів і елементів, 

запозичений у сюрреалістів:  

         „Куб сірої лави. 

          Погашена марка. 

                                           

20 Ibid. – P. 11.  

___________________ 
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          Вулиця, на якій відчувається смак капустяного супу. 

          Брудні дороги, які губляться вдалині, під покритим 

                 іржею листям”21. 

Цей останній спосіб досить ефективний, оскільки, 

ізолюючи кожну синтаксичну одиницю, номінальна фраза 

одночасно ізолює означуваний зміст у цих єдностях. Подібний 

опис предметів і їхнього змісту надає їм якоїсь автономності  

й звільняє їх від зв'язку з оповіддю. 

Тим часом Роб-Ґрійє зумів знайти власну формулу завдяки 

тому, що можна назвати довільно розширеним описом. Тоді  

в чому ж полягає новаторство нового роману? Розширений 

опис і відступ від теми характерні і для бальзаківського 

реалізму. Але у Бальзака або Флобера експансія опису завжди 

має певну мету або обґрунтування, що внутрішньо або зовні 

яскраво виражено у творі. Опис покликаний ілюструвати тему 

(меблі в кімнаті батька Горіо є показником його бідності), 

допомагає вийти на моральний аспект або просто донести 

читачеві загальне уявлення про героя. Такий опис мотивований. 

У Роб-Ґрійє розширення опису довільне. Якщо спочатку цей 

опис іноді здається мотивованим і  вписується в суть твору, то 

опис речі далі триває ні для чого. Ця автономія розширеного 

опису, яка розтягується до нескінченності, врешті-решт, 

прокладає шлях до всього світу предметів в оповіді. У такий 

спосіб предмет існує „сам по собі”, для опису. 

                                           

21 Ibid. – P. 41.  
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Приклади цієї довільної безпричинної гіперточності стали 

вже добре відомими й часто цитуються. Якщо гумки, 

розсувний міст, оселедець і помідори з кафетерію 

самообслуговування стали емблемою нової романічної 

реальності, то це тому, що як удавані об'єкти вони були описані 

з настільки ж нав'язливою, наскільки й необґрунтованою 

увагою. Справді, саме ця гіперточність, її динаміка привернула 

увагу, як і інші створені, але менш цікаві способи опису. 

Ролан Барт, зокрема, відзначає, що в „Гумках” Роб-Ґрійє  

досить мало речей, які мають природне походження. Головним 

чином речі в його романі штучні, виготовлені на заводі чи 

фабриці22. Але чи варто знати співвідношення природних та 

штучних речей у новому романі? Нас цікавить якість цих 

штучних предметів. У сукупності вони є близькими, 

традиційними, невиразними. Досить багато рухомого, художніх 

витворів, струн, мотків мотузки, гумок, наметів, кишенькових 

ліхтарів, книг, довідників та планів, військового устаткування, 

пателень, бананів, велосипедів, зубних щіток, мила, пінки для 

гоління, – таким  у загальних рисах може бути перелік речей  

у новому романі. Це ніяк не стосується каталогу речей 

загального вжитку чи творів  індустріального мистецтва.  

Соціальні процеси вплинули на новий роман, хоча він  

і відкинув саме в цей період поняття традиційного реалізму, але 

                                           

22 Barthes R. Essais critiques/R. Barthes. – Paris: Seuil (Points), 1971. – P. 104. 
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й не проголосив нового. Доказом цього постає увага до речі, 

яка то підтримується, то заперечується дослідниками. Таким 

чином, можемо зазначити: якщо наративна обробка речей  

у новому романі залучила  до цього соціологічну уяву, то тільки 

тому, що власна природа речей  не давала змоги 

новороманістам на чомусь зупинитись.  

Винятком, напевно, може слугувати Ален Роб-Ґрійє, який, 

без сумніву, зробив акцент на масовому виробництві гумок  

у своєму однойменному творі. 

У „Системі об’єктів” Жан Бодріяр пише, що „статус 

сучасного об’єкта домінує над опозицією модель/серія”. Він 

показує, як об’єкт послідовно проходить фазу ідеальної моделі, 

потім персонального об’єкта, який призначався для когось 

одного, і, нарешті, остання стадія, – це промислове 

виробництво та масове розповсюдження. Бодріяр підкреслює, 

що автоматизм ідеалізує технічну функцію. Об’єкт стає 

частиною технічної парадигми. Саме таким автоматизмом нас 

зачаровує об’єкт: „Автоматизм стає головним та захоплення від 

нього не є настільки великим, оскільки це не що інше, як 

технічна раціональність; ми відчуваємо це, як загальне 

бажання, як правдивість уявного об’єкта, коли споглядаємо 

його структуру та функції, ми залишаємося абсолютно 

байдужими”23. 

                                           

23 Baudrillard J.Op.cit. – P.167. 
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За п'ятнадцять років до „Системи об’єктів” „Гумки” 

пропонують власну авторську інтерпретацію ролі автоматизації 

процесів у суспільстві. Сцена  з автоматизованим кафетерієм,  

де Валлас отримує стандартизований обід: хліб, оселедець, 

помідори, яйця та оливки. У предметах їжі сконцентровано два 

основних принципи сучасного об’єкта: автоматизм і серійність. 

Тарілка з оселедцем, тарілка з сиром та склянка пива подаються 

автоматом на замовлення. У тексті з’являється прикметник 

„затишний”, але на рівні синтаксису ми спостерігаємо просту  

й елементарну конструкцію, яку супроводжує виважений 

словниковий запас. Все це покликано викликати у читача відчуття 

автоматизації мови, яка у свою чергу відображає не тільки 

технічні операції, які відбуваються в середині автомата,  

а й паралельно ця автоматичність переносяться на стосунки 

людей.   

„Валлас опускає жетон у щілину та натискає кнопку.  

З приємним дзижчанням електричного мотора стос тарілок 

починає опускатися; далі на порожній нижній полиці 

з'являється і завмирає в нерухомості тарілка, за яку він 

заплатив. Він дістає її разом із ножем та виделкою, несе й 

ставить на вільний столик. Проробивши таку ж саму операцію 

зі шматком такого ж самого хліба, але прикрашеного 

скибочкою сиру, і нарешті з келихом пива, він починає нарізати 

свій обід на дрібні шматочки” 24. 

                                           

24 Robbe-Grillet A. Op.cit. – P.120. 
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Нарізаючи їжу на маленькі шматочки, Валлас послідовно 

відтворює ті ж самі операції, що й машина. Оселедець, нарізаний 

кубиками, просто розчиняється серед ідентичних шматочків. 

Існування в серії – це інша особливість існування їжі  

в автоматизованому обіді. Ідея подібності та відтворюваності 

серій та моделей, синтаксис симетрії та тотожності, постійно 

з’являються в цьому абзаці. На кожному розподільнику 

розміщені „серія тарілок (...) де з точністю до листя салату 

виробляється одна й та сама страва” 25. Валлас бачить шість 

примірників  того самого кулінарного витвору. На стіні 

ресторану він бачить плакат, який пропонує споживачам 

поквапитися. 

Така послідовна конфігурація охоплює світ природи та 

людини. Кружальця помідора в тарілці Валласа приклад 

серійного виробництва; він навіть розташований за єдиними 

правилами серійного виробництва. Яскраво рожевий колір 

томату, його жовте насіння є копією прототипу індустріальної 

моделі до найменших дрібниць. Троє чоловіків, які сидять за 

столом неподалік від Валласа, є такими ж екземплярами чи 

копіями. Вони носять ту саму уніформу, мають таку ж 

тілобудову та, навіть, однакові обличчя. Крім того, вони їдять 

також синхронно, в суворому порядку. 

 

 
                                           

25 Robbe-Grillet A. Op.cit. – P.121. 
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*** 

Роб-Ґрійє не випадково літературно описав серійні образи 

та процеси автоматизації. Значення речі зникає за описом його 

технічного змісту. Нічого не лишається, як тільки повторювати 

нескінченні описи речей, створювати їхню таємницю за 

допомогою їх технічних характеристик.  

Затримка інтерпретації та стимулювання збуту предмета 

також дає змогу визначити інший фактор, притаманний 

виробництву, а саме: автоматичний розподіл серії, тобто 

позбавлення предмета індивідуальності на користь його 

масового створення. Індивідуальний предмет адресується 

індивідам, які відрізняються один від одного, а серія 

предметів адресується серії індивідів, які складають масу.   

А. Роб-Ґрійє має рацію, стверджуючи, що нова реальність  

вказує на кінець панування людини над речами. Це говорить 

його оптимізм інженера та захоплення технікою, яка 

допомогає автоматизувати численні сучасні речі.  

Проте не потрібно перебільшувати цю приховану критику 

сучасності. Навіть якщо зображення автоматичного  

кафетерію і вразило сучасників, це вже не було оригінальним 

описом чи аналізом цього явища. Кінематограф та світова 

література вже дослідили теми ланки, серії, автоматизму, 

відсторонення людини від цих процесів. Згадаємо фільми 

Чапліна чи „Прекрасний світ” Хакслі, „1984” Орвелла, чи 

епізод заводу Форда в „Подорожі на край ночі” Селіна.  
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А. Роб-Ґрійє дійсно поєднав ці теми за допомогою довільного 

подовженого опису, і, таким чином, знайшов нову форму. 

Можливо, епізод із мовчазним Валласом перед тарілкою  

з ретельно порізаним оселедцем, має більшу силу, ніж епізоди 

з романів Беллето, де герої розмовляють з холодильниками, 

консервними банками чи впадають в істерику  

в супермаркетах. 

У „Гумках”  Роб-Ґрійє завжди залишає місце для сучасних 

предметів. Без сумніву, новий роман, ставлячи у 

привілейоване становище річ, будував нову реальність, що 

свідчить про його сучасність та нові відносини зі світом.  
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Синтез мистецтв, експансія опису та хронологічні 

особливості  у новому романі 

Візуальне мистецтво завжди цікавило А. Роб-Ґрійє  

з погляду перекодування його у вербальне мистецтво. Ще до 

роману „В лабіринті” (1959)  Роб-Ґрійє прагне визначити місце 

опису у жанрі роману. В його творах поступово з’являється 

захоплення довільним описом, письменник постійно 

повертається до речей, які легко змінюють форму та зміст.  

У романі „Споглядач”  – це тема подвійного кільця, що 

поєднується з темою мотузки, вузла й цифри вісім; це один із 

цих наскрізних мотивів, перша поява яких вводиться саме за 

допомогою невмотивованого ретельного опису26. 

Подібне спостерігаємо не тільки у Роб-Ґрійє, а й в інших 

письменників, які наслідували його стиль. Наприклад, у Клода 

Ольє знаходимо речі, які створюють свій автономний світ27. 

Можна стверджувати, що така незалежність уявних предметів 

це метафоричний еквівалент незалежності речей або техніки 

від людини у розвинених промислових суспільствах. Ці теми 

беруть свій початок у марксистській філософії та  

Франкфуртській школі, та зазнають впливу вчення  

М. Гайдеґґера, що  пропагувалося ще до Другої світової 

війни28. Немає нічого дивного і в тому, що новий роман 

                                           

26 Robbe-Grillet A. Le voyeur/ A. Robbe-Grillet. – Paris:  Les Éditions de minuit, 1955. – 

P 17. 
27 Ollier C. La mise en scène/ Claude Ollier. – Paris: Flammarion, 1993. - 312 p. 
28  Черняков А.Г. Онтология времени. Бытие и время в философии Аристотеля, 

Гуссерля и Хайдеггера / А.Г. Черняков. – СПб., 2001.- 460 с. 
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дозволив собі не тільки ознайомитися з цими вченнями, а й 

писати нові твори через критичне осмислення цих ідей. 

Наприклад, можна з упевненістю сказати, що ідея про „річ, 

розміщену там” абсолютно не нова. Цей прийом, звичний для 

французького інтелектуала, був запозичений через 

посередництво екзистенціалізму, який виступає сполучною 

ланкою з німецькою філософією.  Поняття про „річ, розміщену 

там” – це транспозиція німецького „Gegen-stand”, було темою 

дослідження Гайдеґґера. Вважається, що саме  Ален Роб-Ґрійє 

винайшов естетику „Gegen-stand”, що позначилося на його 

творчій манері. У будь-якому разі, ми повинні пам'ятати про те, 

що маємо справу з роздумами над різними філософськими 

теоріями, на яких ґрунтувались новороманісти у своїх творах. 

Ретельні описи речей наявні у творах усіх новороманістів. 

Наприклад, у романі „Ревнощі” А. Роб-Ґрійє, на перших 

сторінках, що вже стали знаменитими, змальовано 

колоніальний будинок. Багато деталей накопичуються в тексті, 

аби пояснювати розташування будинку, в якому читач може 

просто заблукати: „Зараз тінь від стовпа – того стовпа, що 

підтримує південно-західний кут даху, – ділить на дві рівні 

частини терасу. Тераса – широка крита галерея, яка оточує 

будинок з трьох сторін. Її довжина по фасаду й з боків зовсім 

однакова,  тому тінь від стовпа підходить до самого кута 

будинку”.29 

                                           

29 Robbe-Grillet A. La Jalousie / Robbe-Grillet A.  – Paris: Les Éditions de minuit, 1957. – P. 9.  
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Таке нагромадження деталей є частково технічним; воно 

з'являється багато разів і завжди пов'язане винятково  

з конкретним моментом розповіді. Але ніколи такі описи не 

співвідносяться з реальною поведінкою трьох персонажів роману.  

Ми починаємо з  ретельного опису бананових плантацій  

і саду навколо будинку. Після цього уривка погляд автора 

стрімко переміщується і утворюється інший кут зору: опис 

починає нагадувати портрет. З найменшою точністю відтворені  

конфігурації рядів рослин. Людина та її найменші рухи, зміни 

світла, картина облізлої балюстради, спів індіанців, лементи 

тварин уночі, мають такі ж самі нейтральні визначення,  

як в пасажі про нічні звуки: „Напевно, там різні звірі. Проте всі 

ці крики схожі, – важко сказати, чим конкретно; швидше за все 

тим, що в усіх них немає нічого конкретного: ні переляку,  

ні болю, ні погрози, ні любовного заклику. Лементи ніби 

машинальні, без якої-небудь видимої причини, нічого не 

виражають, вони позначають лише існування, місце 

розташування й переміщення в просторі кожної із цих тварин, 

відзначають її шлях у ночі”30. 

Майже у всіх новороманістів персонажі часто 

проявляються більше через описи, ніж через дії; оповідь часто 

містить багато внутрішніх монологів, насичених різними 

деталями інтер'єру. Спостерігач, який підтримує оповідь  

у „Ревнощах” Роб-Ґрійє, проявляється, перш за все, через свій 

                                           

30 Ibid. – P. 31. 
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зір. Його очі – це фокусна точка, скажімо, коли він дивиться на 

дім або на плантацію. Кілька речей, які його оточують, 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 

до вікна. Це своєрідний пункт спостереження за подіями: 

ревнощі персонажа „окреслені” рамою вікна.   

Те ж саме стосується образу солдата в романі  

„У лабіринті”, солдата, який з'являється у віддзеркалюваному 

світлі: „Конічну підставку його чавунної опори з розтрубом 

донизу оточують більш-менш опуклі кільця й обвивають худі 

батоги металевого плюща; вигнуті стебла, лапчасті листки  

з п'ятьма загостреними лопатями й п'ятьма досить виразними 

прожилками. Там, де чорна фарба облупилася, проглядає 

іржавий метал, а трохи вище конічної опори до ліхтарного 

стовпа притулилося чиєсь стегно, чиясь рука, плече. Людина 

одягнена в стару військову шинель невизначеного кольору – чи 

то зеленуватого, чи то хакі. Його обличчя сірувате...” 31. 

Подібна увага до дрібниць характерна не тільки для Роб-

Ґрійє, а й для інших новороманістів, елементи опису іноді 

позначені відтінком сумнівів, таким, як і дії персонажів. У Роб-

                                           

31 Robbe-Grillet A. Dans le labyrinthe/ A. Robbe-Grillet. – Paris: Les Éditions de minuit, 

1959. – P. 16.  
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Ґрійє в  „Не існує. Не існує” можна побачити опис, подібний до 

того, що є „У лабіринті”. На початку твору письменник 

пропонує просто серію позначень, розміщених поряд одне  

з одним, але суперечливих за логікою: „Я тут один, тепер 

дійсно в укритті. Зовні йде дощ, зовні їдемо під дощем, 

згинаючи голову, закриваємо очі руками, все-таки дивлячись 

уперед на кілька метрів перед собою, кілька метрів мокрого 

асфальту; зовні холодно, вітер дме між голими чорними 

гілками; вітер дме у листі, змушує погойдуватися усі гілки,  

погойдування, яке кидає свою тінь на зовнішню, білу від вапна 

стіну. Зовні – сонце”32. 

Таким чином, тут ми бачимо, як руйнується постулат 

тексту, в якому панували традиційні описи. Мова йде про те, 

що „дитячі ігри”, які зникли в „реалістичній” літературі для 

дорослих, знову з'являються саме в новому романі. Читач 

постійно перебуває в стані очікування, він не має можливості 

одержати стійке зображення. Опис більше не призначений 

відповідати за інші аспекти твору, речі постають у неймовірних 

обставинах, що не піддаються перевірці. Водночас, опис 

виявляється автономним, йому дозволено існувати самостійно.  

У романі А. Роб-Ґрійє  „У лабіринті” є особлива тема 

картини. Вона існує у творі на правах головного героя. Цей 

роман є одним із тих, які досить швидко викликають у читача 

                                           

32 Ibid. – P. 9. 
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почуття тривоги, пов'язаної із вторгненням зображення в текст, 

при цьому емоційна інтерпретація подій відкидається самим 

Роб-Ґрійє. Для нього важливо показати, як текст розкриває 

підводні камені, механізми, які викривають будь-яку 

референційну ілюзію.  

Отже, в романі серед переліку речей , які є у кімнаті, ми 

зустрічаємо картину „Поразка під Рейхфельсом”. Про це 

йдеться на кількох сторінках роману. Перехід від подій до 

опису картини відсутній, ми ніби раптово опиняємося  

в середині картини, на що вказує багаторазова поява цієї 

картини у тексті  роману. Але ще на  початку твору ми  ніби 

опиняємося в описі портрета Дідро: через цей портрет  

Роб-Ґрійє приводить нас у минуле головного героя роману. 

Господар загасив більшу частину ламп, солдат допив свою 

склянку й, здається, засинає від утоми. Але дитина починає  

з ним говорити, і солдат змушений їй відповідати, при цьому 

статичність обох персонажів підкреслюється письменником: 

„Ворушиться лише голос” – ледь чутні, ледь  помітні рухи губ  

і  завдяки картині з'являються дві  головні дійові особи.  

Маємо й інші деталі картини, які поступово стають 

дійовими особами  оповіді, зокрема, пакунок, який також  

супроводжує образ солдата в романі. Такі предмети – 

двозначні, оскільки вони виявляються не лише доповненнями 

до подій у романі, відірваних від дійсності, а й створюють  

фікцію живопису, ніби автор творить ще одну картину. 
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 Крім того,  всюди підкреслюється наявність снігу; він 

стирає будь-які орієнтири, приглушує звуки, заважає будь-якій 

ідентифікації. Вибір снігу – не випадковий. Це допомогає 

об’єднати усі події – реальні (на дворі дійсно сніг) та умовні  

(на картині сніг).  

У романі під назвою „Топології міста-примари” (1976), 

часто з'являються численні образи доволі юних жінок,  яких 

читач легко впізнає, бо  вони схожі на картини Доротеї Таннінг 

або на фотографії Девіда Гамільтона. Такий прийом у творі 

виявляється часто, проявляючись у грі з іменами або 

ініціалами. Подібні описи змушують читача згадувати про 

художні твори Кіріко, Поля Дельво, Тангі, Ернста, про 

Веласкеса, прокоментованого Мішелем Фуко33. Для читача не 

таким важливим є точне визначення художніх асоціацій, до 

яких відсилає текст роману, а те,  що Роб-Ґрійє  кожного разу 

виправдовує таким чином власне  свавілля з текстом та 

приховує від читача початок твору: „ [...] я пишу тепер слово 

КОНСТРУКЦІЯ, картина, яка створює ілюзію реальності, 

уявна конструкція, якою я називаю руїни майбутньої 

божественності”34. 

Таким чином, іноді це дає можливість читачу проаналізувати 

розвиток подій у творах новороманістів, „витягнутий”  

із предметів мистецтва, своєрідних асоціативних помічників: 

                                           

33  Foucault M. Les mots et les choses / M. Foucault. – Paris: Tel, Gallimard,1990. – 400 p. 
34 Robbe-Grillet A. Topologie d'une cité fantôme/ A. Robbe-Grillet. – Paris:  Les Éditions 

de minuit,  1976. – P. 13.  
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поштові листівки, інвентаризовані К. Сімоном в „Історії”35, 

портрет і галантні гравюри в „Дорогах Фландрії”36; використання 

К. Олльє наскельних малюнків у „Постановці”37; значимість 

вітража з Каїном у соборі в „Розкладі” М. Бютора38. Подібна 

конфігурація в зародку зустрічалася вже у творі Генрі Джеймса 

„Зображенні на килимі”39, і вона продовжувала надихати 

новороманістів. Вони використали її так, щоб показувати 

насамперед роботу власної уяви.   

Посилання на живопис позбавлене будь-якої 

обумовленості; воно існує як суто уявне. Опис (у загальному 

значенні) не тільки втрачає у багатьох випадках будь-яку 

емоційну конотацію, а й піддається редакції. Як ми це вже 

бачили, письменник використовує синтаксис і лексику, як 

художню техніку, навіть якщо точність опису і розчаровує  

його, як наприклад будинок у романі „Ревнощі”. 

Пейзажі й об'єкти часто зведені до елементарних 

геометричних параметрів. Численні ефекти евклідової 

декомпозиції ми помічаємо на сторінках твору, де йдеться про 

облицювання плиткою, про лінії нижньої межі, різних тіней, 

нанесених вертикальними об'єктами. Наприклад, у  „Топології 

міста-примари”: „Коли ми краще роздивляємося деталі різних 

                                           

35 Simon C. Les Georgiques/ C. Simon. – Paris : Minuit, 2006. – 476 p. 
36 Simon C. La Route des Flandres / C. Simon. – Paris:  Les Éditions de minuit,  1982. – 

318 p. 
37  Ollier C. Op. cit. 
38 Butor M.  L'Emploi du temps/ M. Butor. – Paris:  Les Éditions de minuit,  1995. – 397 p. 
39 James H. Complete Stories, 1892-1898/ H. James. – Library of America, 1996. – 948 p. 
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ґрат, то швидко з’ясовуємо, що одна з них неповна, та, з лівого 

боку стіни, у якій  не вистачає одного прута, в той час, як 

праворуч медіана планки значно більша; втім, цей прут не 

зовсім відсутній, тому що дві короткі кукси залишаються 

зафіксованими нагорі й унизу в кам'яній кладці. Через це вікно,  

проникає всередину одиночної камери, дуже низько розміщене 

на небі, сонце, й кидає промінь на стіну навпроти, нижче 

теперішньої недоторканої сітки, яка складається з п'яти прутів; 

сітки, яка закриває отвір з частковим зображенням (вона 

приблизно у двічі нижча) від зіпсованих ґрат”40.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У цьому ж уривку з’являються молоді оголені жінки. Вони 

сидять так, що ми не бачимо, прямокутний цей стіл чи 

квадратний, і т.п. Це стосується також послідовності, коли 

                                           

40 Robbe-Grillet A. Op. cit. – P.20.  
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юрба зацікавлених людей збирається навколо тіла. Все це 

перетворюється на опис „доконаного кола” утвореного в трьох 

метрах від жертви: „Центр уваги зосереджується навколо 

кинджала й червоної плями. Коло живе, воно охоплює глядачів 

з усіх боків [...]”41. 

Нагромадження подібних структурних побудов відсилає 

нас або до творів відомих графіків Джованні Батіста Піранезі 

або Моуріца Есхера. (Піранезе мав значний вплив на 

сюрреалістів.). Або до досліджень ескізів тканини, сучасної 

кубістської картини, наприклад картини Бернара Бюффе.  

У Бюффе канва перпендикулярних ліній, перегукується  

з пошуками  Роб-Ґрійє у структурі роману. Подібна техніка 

з'являється і в романах Рікарду, особливо „В Обсерваторії 

Канн”42.  

Зазначимо, що логічне поєднання описів постає 

результатом поєднання деяких простих форм, які, проте були 

створені іншими простими формами, близькими до абстракції 

(наприклад, у „Споглядачі” Роб-Ґрійє). Сам читач має збирати 

докази й інтерпретувати їх, генеруючи ймовірний детектив. Це 

дані, які є елементами потенційного оповідання. Зіставлення 

фактів не відкриє правди про те, що відбувається  

в традиційному детективі, низка місць і об'єктів не з’являється 

у романі внаслідок  розслідування, вона сама інспірує 

                                           

41 Robbe-Grillet A. Op. cit. – P.104.   
42 Ricardou J. L'observatoire de Cannes/ J. Ricardou. – Paris:  Les Éditions de minuit,  

1961. – 205 p. 
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розслідування: читача постійно змушують думати про стилет  

у „Топології міста-примари”, про гумки та листівки в „Гумках”, 

про вікно у „Споглядачі”, камені в „Шлюзі”, і т.п.  

В естетичному плані ця поява „будівельного” мотиву 

може викликати в читача те ж саме враження, що й 

абстрактний живопис, але такий підхід разом із тим  бореться 

з панівним класичним літературним мовленням. Це можна 

побачити в „Едемі та після”, творі, – про який Роб-Ґрійє 

зазначив, що він постає як перетин вертикальних  

і горизонтальних ліній. 

Усе це формує специфічний тип читання, заснований на 

ретельній увазі. Наприклад, у „Топології міста-примари”, два 

розділи якого мають парадоксальну назву „Будівництво храму 

в руїнах […]”, а початок має назву „У одиночній камері, що 

виробляє”. Та сама назва відновлена на початку п’ятого 

розділу, де автор починає гру з фактами, які були зазначені на 

початку твору: це оголене тіло жертви й картина в процесі 

написання. Ми опиняємося у двох часових реаліях, які існують, 

завдяки авторській уяві паралельно. Читачу важко відрізнити 

події які вже відбулися, і є лише уявними, від подій, які 

відбуваються насправді: „В одиночній камері  – де завжди 

триває нерухомий церемоніал насильства й подання – 

недоступне вікно з правої сторони відкриває море.” Часто ціле 

та справжнє показане як уявне: у вигляді уривків з фотографій, 

через згадування театральної п'єси  або фільму. Подібне 

нагадування читачу про будь-який художній текст може  
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відтворити в його уяві цілий роман, необов’язково письменника-

новороманіста, але текст буде сюжетно пов'язаний з лініями 

роману. Лише, за якихось обставин, письменник не побажав 

втрачати час на написання уривку тексту, а робить на нього не 

завжди помітне посилання. У клаузулах глав ми чуємо дзвінки 

антракту, завіса піднімається, книги знову закриті, з'являються 

нерозбірливі документи, ми чуємо звук спускового механізму 

фотоапарата тощо. 

Текстова репрезентація часто починається з місця подій та 

речей, які були „витягнуті” як із даного твору самого 

письменника, так і з інших його творів. Монтаж ще 

очевидніший, коли оповідач зазначає назви книг, із яких він 

запозичить те, що проявляється відтепер у творі як надбудова 

над його основним текстом. Скажімо, у „Топології міста-

примари” короткий розділ пародіює оповідання з дитинства, 

він  перемішується з відлунням казок („Червона Шапочка“, 

„Синя Борода“), та дуже точних пригадувань об'єктів із 

„Ревнощів” і  „Глядача”: „Читаємо старі немодні романи  

в глибині примарної Африки, повні незрозумілих 

психологічних драм у вологій спеці й у стрекотінні сарани. / під 

великим деревом L. поставила на столі кавник, [...]. / вкрали 

велосипед споглядача. Колись цей  велосипед належав людині, 

а потім його покинули  в кошарі (він і досі там), і він завжди 

асоціюється з жахливою історією, яку вигадали вже потім”43. 

У цьому уривку ми прочитуємо алюзію на „Примарну Африку” 

                                           

43 Robbe-Grillet A. Op. cit. – P. 137.  
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Мішеля Леріса44. Читач може знайти й інші елементи творів 

Роб-Ґрійє: так з'являються коридори з „Минулого року  

в Марієнбаді”, віддушини, дорога, пляж, пристань і морське 

судно зі „Споглядача”. У „Топології міста-примари” ми бачимо 

блукання солдата, а також події, які  відбуваються  

„У лабіринті”, залізні стільці і м'які черевики з „Ревнощів”45. 

Крім того, в інтертекстуальному плані твір містить традиційні 

атрибути,  притаманні романам жахів або романам маркіза де 

Сада, що досить легко  виявити у творі (мотиви підземелля, 

тортури). 

У інших новороманістів генератори сюжету їх творів 

перебувають на поверхні й запропоновані як „варіативні” теми, 

які проявляються на всіх рівнях роману: у Дюрас – це 

нав'язливі місця індокитайського дитинства, закрите судове 

засідання, яке проходило в одному з дипломатичних палаців 

„Віце-консула” або в будинку жінок Наталі Гранжер46.  

К. Олльє, в „Острові пам'яті”47, стверджує в різних формах 

першість місця дії: проаналізувавши  значимість місця  

в „Постановці”, він винаходить персонажа, який сприймає своє 

тіло як топографічну конфігурацію світу. Саме тіло персонажа  

є відправною „географічною точкою” подій. У „Партитурах” 

Клод Олльє пояснює Мірей Каль значимість ліній  

у пейзажах – квадратні  сітки, шахівниці, арена, на якій 

                                           

44 Leiris M.  L'Afrique fantôme/ M. Leiris. – Paris : Gallimard, 1988. – 655 p. 
45 Robbe-Grillet A. Op. cit. – P.95. 
46 Duras M. Le Vice-Consul/ M. Duras. – Paris : Flammarion, 1965. – 216 p. 
47 Ollier C.  Cité de mémoire/ C. Ollier. - Paris: P.O.L., 1996. – 266 p. 
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проявляються потроху розміщені там персонажі, „пішак / 

пішохід/вершник”48. 

Але спосіб опису, навіть якщо знято його звичайну 

функцію стосовно реальності, закликає до інтерпретації твору 

читачем, який може сам зрозуміти символічний зміст. 

Наприклад, у відверто гумористичній формі твору  „Топології 

міста-примари” деякі уривки справляють враження, що вони  

є тільки ігровими: це, наприклад, луна голосів за кадром із 

„Минулого року в Марієнбаді”. У клаузулі твору автор 

звертається до інтертекстуальної гри (абзац містить також 

елементи, які ми зустрінемо в „Дзеркалі, що повертається”):  

„І я ще раз проходжу повз анфіладу закритих дверей, 

нескінченного порожнього коридору, як завжди сущого  

й чистого”49. 

Втім, Роб-Ґрійє завжди утримується від однозначних 

висновків. У „Дзеркалі, що повертається” він протиставив 

інтерпретації Барта власне бачення “систематичної 

об'єктивності як одного з двох непримиренних полюсів 

суперечності, контрастуючи з „чудовиськами”, схованими  

в тінях гіперреалістичної картини”50. Він ілюструє це, 

використовуючи як метафори елементи своїх улюблених 

описів: з одного боку, прямолінійний опис бананових 

                                           

48 Ollier C. Truquage en amont/ C. Ollier. – Paris : Flammarion,1992. – 187 p. 
49 Robbe-Grillet A. Le miroir qui revient/ A. Robbe-Grillet. – Paris:  Les Éditions de 

minuit, 1984. – P. 201.  
50 Ibid. – P. 145. 

___________________ 

http://www.amazon.fr/Truquage-en-amont-Claude-Ollier/dp/2080666746/ref=sr_1_39?ie=UTF8&s=books&qid=1243440139&sr=1-39
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плантацій у „Ревнощах“ у стилі Модріана, а з іншого – завитки  

волосся А. порівнюються із завитками на стільці з кованої 

сталі. Такі уривки покликані  справляти не аби яке враження на 

читача. Вони нагадують своїм ігровим аспектом Раймона 

Русселя  і його „Погляд”51, а також пародію на шкільні вправи, 

породження й плоди моделей, узяті з класичного французького 

літературного мовлення. Гра перебуває так само  

в інтертекстуальному та інтратекстуальному монтажах: вони 

показують фікцію й прагнуть того, аби представляти її  

у вигляді салонної гри, з первісними даними й сполученнями 

можливостей, поєднуючи текст із наслідуванням цього ж 

тексту. „Топологія міста-примари” відсилає, приміром, до 

історичного, етнологічного викладу подій, або до його 

різновиду в літературі туристичного характеру; наприклад, 

жартівливе подання богині Діани:„ [...] нещаслива богиня 

Діана, яку називають так само Дивана, назва, можливо, 

тюркського походження” 52. 

Роб-Ґрійє стверджує, що подібні маркери вказують 

читачеві шлях до  сприйняття форми твору, пресуппозицію 

його сприйняття. Присутність уявного корелює з описом 

фантастичних резонансів та поетичних поглядів. Згадаймо, 

„Зміни” М. Бютора, його довгі та ретельні дослідження 

дощових крапель на склі або завитків на килимі, які 

                                           

51 Roussel R. Ouvres. La Vue. Poèmes inédits/ R. Roussel. – Paris:  Fayard,  1998. – 390 p. 
52 Robbe-Grillet A. Op. cit. – P.54. Можливо, Роб-Ґрійє відсилає нас ще і до твору 

П. Клоссовські «Купання Діани», 1956. 
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супроводжують душевний  безлад Леона Дельмона53. Такі 

елементи створюють рамку для основної теми твору. Опис 

місця дії стає прикладом „рушійної сили” твору. Книга 

заснована майже виключно на панорамному позначенні 

американського простору в часі. М. Бютор створює монтаж 

різних видів мовлення, що нагадують про США: уривки  

з путівників, історичні  відомості про індіанців, промови 

Джефферсона, різні рекламні повідомлення. 

У будь-якому разі, критики в цих різновидах опису 

зацікавилися більше творами Роб-Ґрійє, ніж Бютором. Тим 

паче, що естетика художніх творів Роб-Ґрійє взагалі 

відрізняється від естетичних уподобань інших 

новороманістів, і від Бютора зокрема. Необхідно, однак, 

пам'ятати формулювання Роб-Ґрійє й побачити суперечність, 

на якій ґрунтуються його тексти: це безперервна битва між 

частотністю описів і символічним навантаженням, яке 

властиве такому читанню. Якщо опис у традиційному романі 

з’являється частково тоді, коли дослідники завершують 

відповідний аналіз сюжету твору і роблять висновки про 

письменника на основі його „бажання, сили, уміння описати”, 

то новий роман ставить під сумнів подібний підхід щодо 

дослідження романної форми. Ми припускаємо, що подібні 

зміни на всіх рівнях романного тексту вплинули на загальну 

трансформацію оповіді в романі. 

                                           

53 Butor M. La Modification / M. Butor. – Paris:  Les Éditions de minuit,  1957. – 285 p. 
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У „Повноваженнях жаху” семіотик Юлія Крістева 

наполягає на дослідженні чистої „маленької музичної теми”  

у кожного письменника – це нагадує марш за виживання, якщо 

пристати на таку позицію, коли письменник, який „страждає на 

фобію, зуміє метафоризувати свій твір так, щоб не вмерти від 

страху, але воскреснути у знаках”54. Так само можна сказати 

про читача, який теж залучений у цей процес. Крім того, 

подібну конструкцію ми зустрічаємо у Пруста, Арто, Батая, 

Беккета. Таким чином, до уваги беруться ті обмеження письма, 

які ми спостерігали.  

„[...] Коли особистість оповідача нестерпна, коли 

зачіпається межа суб'єкт / предмет, і навіть розмежовується 

внутрішній зміст та зовнішнє оформлення, яке виявляється 

невизначеним, і попри все, оповідання триває, то воно змінює 

форму: лінеарність розбивається, вона проявляється у вигляді 

вибухів, загадок, скорочень, незакінченості, клубків, купюр... 

На наступній стадії більше не існує спокійної розповіді, 

нестерпна особистість оповідача й передбачуване середовище, 

що його підтримує, більше не розповідає, воно описується  

з максимальною стилістичною інтенсивністю (мова насильства, 

непристойності або риторики, що поєднує текст із поезією)”55. 

Фактично твори новороманістів сприймалися їх 

сучасниками саме таким чином. Наприклад, Р.М. Альберес  

                                           

54 Kristeva J. Pouvoirs de l'horreur / J. Kristeva. – Seuil, 1983, - P. 49. 
55 Ibid. – P. 166. 
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24 травня 1962 року так озивався щодо „Минулого року  

в Марієнбаді” та „Готелю”: „Не романтична пригода, навіть не 

поліморфна „картина” певного людського факту, який 

спантеличує,  але щось на кшталт надсучасної опери, де музика 

свідомостей замінює музику інструментів, де все, як у феєрії, 

залежить від уяви, багатства, сфери впливу і незвичайності 

оформлення, зробленого талановитими митцями”56. Зрозуміло, що 

такі заяви викривали „мистецтво заради мистецтва”  

і наголошували необхідність говорити „про фетишизацію 

письменницької професії”. Але естетичний пошук авторів звільняє 

їх твори від обов’язкових дидактичних і моральних висновків, які 

потім будуть обов'язково зроблені критиками. Новому роману 

властива іманентна вибухова сила для проведення операції з 

деконструкції та рекомпозиції. Не будемо забувати, що на 

колоквіумі у Клюні робилися заяви про намір змінювати 

суспільство, здійснюючи роботу над його надбудовами57. 

Естетична дія покликана служити індивідуальній 

перспективі й відповідає одному з полюсів прагнень, 

висловлених протягом 1960-1970 років. Узагальнена 

гіперчутливість проявляється в новому романі, вона проймає 

всю його структуру. Потужний плин переносить нас від життя 

до смерті, від добра до зла, від краси до каліцтва – багаторазове 

подібне відлуння знаходимо так само й у Ніцше. 

                                           

56 Ibid. – P. 38. 
57 Linguistique et littérature : Colloque de Cluny. 16-17 avril 1968. 
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Така гіперчутливість забарвлена радістю від творчої дії, 

навіть якщо ця дія більше не приховує власної порожнечі у 

змісті. Скажімо, у Роб-Ґрійє в його романі „Анжеліка або чари” 

такий демарш символізує кільце Нібелунгів, яке забирає Хаген: 

„Це його центральна порожнеча – саме золота відсутність – 

його створює у вигляді кільця, так і фундаментальна 

відсутність, яка робить дірку в центрі людини, вона з'являється 

як первісне місце свого проекту існування, тобто своєї волі”58. 

Письменник визначивши для себе форму „нової 

автобіографії”,  проголошує блаженство від творчої дії: 

„Відтепер ми пишемо радісно на руїнах. Тому що він не зможе, 

ніколи більше не зможе прийняти апатію переможеного 

Великого Архітектора, ... але ми маємо ткати невпинно,  

у радості, заради пробудження нової структури...”59. 

Подібні почуття, подекуди забарвлені ейфорієюі, 

з'являється й у Наталі Саррот у „Між життям і смертю”, 

зокрема, коли вона згадує надзвичайно напружені хвилювання 

під час творення тексту. Розділ показує тортури, які відчуває 

письменниця від слухання в самій собі ритму виникнення слів, 

ескізу речень, змін, нав'язаних цією чернеткою, присутність або 

відсутність життя в отриманій редакції тексту, і т.п. Відносно 

оптимістично, вона заявляє Даніелеві Салленаву з приводу 

                                           

58 Robbe-Grillet A. Angélique ou l’Enchantement/ A. Robbe-Grillet. – Paris:  Les Éditions 

de minuit,  1987. – P. 68. 
59 Robbe-Grillet Alain. Analyse, théorie/ A. Robbe-Grillet. – Paris:  Les Éditions de 

minuit,  1980. – P. 318. 
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нових творів: „Щоразу новий світ додається до нашого”60.  

К. Сімон ясно вказує на позитивний характер 

розмежування/відновлення, що є, на його думку, частиною 

художньої або наукової функції мистецтва; саме тому він, 

наприклад, зближує Ньютона й Сезана61. 

Проте, наприклад, Мішель Бютор швидко переситився 

„простим письмом”: його перші романи теж насичені 

елементами малярства й музики, але, починаючи з роману 

„Рушійна сила”, Бютор більше цікавиться простором62.  

У перший період своєї творчості він познайомився  

з музикантом Анрі Пуссеном, більше й більше цікавився 

живописом Бернара Сабі, Хокусаї, Мондріана, Пікассо.  

 Ален Роб-Ґрійє використав роботи Магрітта у своєму 

романі „Прекрасна полонянка” (1975): рясний наративний 

текст у теперішньому часі, який відсилає нас до багатьох інших 

романів автора, супроводжується загадковими творіннями 

художника, його дивними легендами, які, здається, генерують 

розвиток, зі все відчутнішими та щораз дужчим відхиленнями 

від основного тексту. А. Роб-Ґрійє так пояснює цю дію: „ [...] 

подібність є тут тільки першою частиною авантюри: спочатку, 

ми сприймаємо зображення як те, що породжує імпульс; це 

                                           

60 Forest Ph. Textes et labyrinthes : James Joyce, Franz Kafka, Edwin Muir, Jorge Luis 

Borges, Michel Butor, Alain Robbe-Grillet/Ph. Forest. – Mont-de-Marsan: Éditions 

Interuniversitaires, 1995. – 183 р. 
61 Colloque de Cerisy, Claude Simon, analyse/théorie, UGE, coll. "10/18", 1975, réédité 

chez Impressions nouvelles, 1986.  
62 Butor M. Op. cit. 
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скоріше перемінне відхилення між зображенням і текстом, 

іноді воно також може бути виражене в метонімічному 

повідомленні або навіть опозиції, яка виявляється головним 

параметром гри. Також читач-очевидець підіймається до рівня, 

коли він має змогу брати участь (творець має бути активним)  

у цьому русі змісту серед організацій руху фрази,  завдяки 

картині, яка і показує, і розповідає”63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На колоквіумі в Нью-Йорку Роб-Ґрійє також розповів про 

своє співробітництво з американським експресіоністом 

Робертом Раушенбергом, вони обмінялися текстами  

й фотографіями64. 

Взагалі існують численні зближення між новим романом  

і художниками-сюрреалістами; кожний  з новороманістів 

використовував їх твори відповідно до свого розуміння, але всі 

новороманісти так чи інакше потрапили під вплив Дельво, 

Тангі, Доротеї Таннінг і Леонори Фіні.  Картини Анрі Мішо 

чудово ілюструють паралельний розвиток літератури й 

                                           

63 Robbe-Grillet A.  Op. cit. – P. 61. 
64 Linguistique et littérature : Colloque de Cluny. 16-17 avril 1968 (Reliure inconnue) 

3. Рене Магрітт. Прекрасна полонянка, 1965  
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живопису: загальну тенденцію розвитку, естетико-теоретичні 

розробки, а також різні засоби впровадження цих розробок  

і т. п. Коротке опитування громадської думки в газетах  

і журналах початку 1950-х років  показує, що найчастіше 

називалися імена таких художників, як Кандінський, Мондріан, 

Поллок, Рассел, Фотріє, Дюбюффе, Матьє, Атлан, Полякофф, 

Ніколя де Сталь, Сулаж, Брам Ван Вельд. У моді були 

архітектурні споруди Бернара Бюффе, скульптури Джакометті. 

Особливе місце займають картини Марії-Гелени Вієйри да 

Сільва, яким свого часу Бютор приділив досить багато уваги. 

Не можемо не відзначити впливу руху мінімалістів, після 

виставки в Нью-Йорку 1966 року з назвою  „Primary Structures”, 

де брали участь Карл Андре, Ден Флавін, Дон Джадд,  

Сол Левітт, Роберт Морріс: деконструкція, використання 

промислових матеріалів, загадковий монтаж, мистецтво  

з „нічого”; у них було більше успіху в Європі, ніж у США, вони 

не тільки грали на формі, але й прагнули до того, щоби змусити 

глядача усвідомити  нестабільний процес перцепції.  

Це стосується так само випадку із групою „Support 

Surface”, яка в ті роки теоретизувала питання про 

деконструкцію малярства: досить агресивні промови були 

надруковані в журналі „Peinture, Cahiers théoriques” (1971), де 

співпрацювали художники й письменники Марк Девад, Луї 

Кан, Даніель Дезез, а також Філіп Соллерс, Юлія Крістєва, 

Марселен Плейне. Вони робили численні посилання на Китай 

(періоду Мао Цзедуна) й на картини американських 

формалістів. 
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Контакти з музикантами настільки ж значні.  В секціях 

колоквіуму, організованого в Серізі-ля-Салль і присвяченого 

романам Алена Роб-Ґрійє, було змістовне повідомлення Мішеля 

Фано, яке мало назву „Музичний порядок в Алена Роб-Ґрійє, 

звукове мовлення в його фільмах”. Фано звернув увагу на 

фактор співпраці письменника-кінематографіста з музикантом. 

Ми могли б також перелічити пасажі з „Романічних 

характерів”, у яких Роб-Ґрійє відновлює у творі відчуття, 

навіяні сприйняттям музичних творів. Наприклад, Пенже 

наполягає на цільовій спрямованості музики у своєму творі65. 

Новороманісти так само активно застосовували різні 

медіазасоби, які на той час були для них доступні: вони писали 

п'єси для радіо та театру. Численні критичні дослідження були 

присвячені цьому питанню, зокрема Арно Рікнер дуже точно 

показав зв'язок цих творів із оповідальними текстами,  

і підкреслив роль, яка дісталася очевидцеві, тобто можливість 

стати „творцем повною мірою”. Взаємини з кінематографом 

також заслуговують на увагу. Наприклад, Клод Мюрсіа 

детально досліджував вплив Алена Рене  на творчість Маргаріт 

Дюрас і Алена Роб-Ґрійє66.  

Роб-Ґрійє в передмові до кінороману „Минулого року  

в Марієнбаді” уточнив деяку подібність: „Я знав роботи Рене 

[...]; у них я впізнав мої власні дещо церемонні зусилля  

                                           

65 Nouveau Roman : hier, aujourd'hui. Actes du colloque de Cerisy-la-Salle. –  U.G.E., 

coll. „ 10/18“. –  1972 .– p . 163-173.  
66 Murcia C. Nouveau roman, nouveau cinéma /C. Murcia.  – Paris: Nathan, 1998. –187p. 
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в напрямі до надійності, я відзначав деяку повільність,   

у „театральному“ сенсі цього слова, іноді, навіть ця „стійкість“ 

відносин, ця впевненість дій, слів, були оформлені так, що 

одночасно змушували нас думати як про мистецтво скульптури, 

так і про оперне мистецтво”67. 

Клод Олльє так само активно працював із кінематографом: 

він написав сценарії для фільмів „Супровід”, „Мізансцена”. Він 

багато писав про кіно як компетентний критик, про що свідчить 

хроніка його статей у журналі „Souvenirs écran”. У цьому 

збірнику зібрані змістовні доповіді про відносини між 

літературою й кінематографом. Він був пов'язаний з багатьма 

кінематографістами, але особливо з Ж.-Л.Годаром і Ж. Ріветтом. 

К. Олльє написав десятки сценаріїв та радіо-творів, він навіть 

зумів адаптувати для радіо оповідання Л. Толстого. 

У роботі Клода Мюрсіа досить аргументовано досліджено 

твори, в яких відчутний вплив кінематографа: „відсутність/ 

присутність реальності”, гра з фокусом, робота з  внутрішніми 

структурами, обробка часу й простору. Найбільшу увагу він 

звернув на  фігури повторення, розпадання та різнорідності. 

Назви, які він використовує для фіксації розвитку дії у творі, 

поєднують міркування, що стосуються одночасно роману й кіно:  

„репрезентація, поставлена під питання”, „метадискурсивність”, 

                                           

67 Robbe-Grillet A. L'Année dernière à Marienbad/ A. Robbe-Grillet– Paris:  Les Éditions 

de minuit, 1961. – P. 18. 
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„втрата змісту” тощо. „Ментальний реалізм”, відзначений в 

оповіданнях, зустрічається в зображеннях, і більшість глядачів 

виявляються розконцентрованими. Деякі із цих фільмів, які 

згодом стали культовими, викликали запеклі  дебати, тверде 

неприйняття й небачений ентузіазм у цьому неприйнятті.  

Новий роман фактично не наблизився до Нової хвилі  

у кінематографі; Клод Мюрсіа цитує іронічний коментар Роб-

Ґрійє про те, що Нова хвиля і її представники Трюффо, 

Шаброль та інші – це знамениті кінематографісти ХІХ століття. 

Але романіст виключав із цього списку Жана-Люка Годара, 

який приділяв особливу увагу проблематиці творення нових 

структур й античним міфам. Фільм „На жаль для мене” (1993) 

мав підтвердити подібності, засновані на постійній та 

наполегливій постановці питання про деструкцію жанру. Ми 

зустрічаємо ідентичні думки  в телеінтерв'ю Дюрас і Годара. 

Навіть відомий фільм Робера Брессона „На щастя, Балтазар” 

презентує характерні риси естетики того часу: загадкові  

й застиглі персонажі, гудки, зсунуті діалоги, відсутність 

об'єднавчої логіки. У Брессона все це нагадує притчу, яка 

потребує її  інтерпретації. 

Особливості хронології в романах А. Роб-Ґрійє також  

є частиною кіноестетики, розробленої письменником. Відмова 

від хронологічного порядку в романі знову ж таки не є 

прийомом, яку винайшов новий роман. Проте, якщо цей 
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художній засіб використовував численні маркери 

хронологічного порядку, розташовані в довільному стані  

у творі, з яких читач мусить зрозуміти, що вони належать до  

різних періодів, то новий роман швидко позбавляє читача 

будь-яких часових та просторових орієнтирів. Таким 

канонічним прикладом складності є роман К. Сімона „Дороги 

Фландрії” з послідовним описом, що з’являється на початку та 

наприкінці книги.  Автор відштовхується від доказів, які він 

збирає постійно й невпинно. Він більш-менш швидко 

розташовує події або сцени, співвіднесені одна з одною. Це 

нагадує нам про діяльність глядача фільму; цей прийом був 

вироблений  безліччю творів, де мають місце порушення 

хронології, а також перехід від реальності (або того, що 

піддається інтерпретації) до вимислу. 

Скажімо, в „Георгіках” Клода Сімона знаходимо такий 

приклад візуальної перешкоди ще на початку твору: запозичене 

місце з творів  Жана-Жака Руссо, здається, повідомляє нам про 

твір з царині моралістики, який ілюструє зміни душі. Потім на 

шести сторінках описується сцена, інспірована малюнком 

Давіда. Таким чином, залежно від насиченості деталями й 

загальної гами кольорів, опис висуває на перший план 

композиційні моменти, важливість яких визначив ще Давід – це 

два тіла та дві голови. Опис виявляється суперечливим: якщо 

на початку говориться, що обидва чоловіки оголені, то потім 

з'являються доповнення, які вказують на наявність одягу, потім 
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інтерес переключається на дослідження мармуру, так, ніби ми 

стежимо за фактичним  створенням ескізу. Увертюра,  

у  музичному сенсі, перебуває в такий спосіб у постійній зміні, 

вводить фундаментальні елементи роману, як у структурному, 

так і в тематичному плані: обидва персонажі розміщені один 

проти одного, один молодий, інший – літній; між ними владні 

ієрархічні стосунки, а також операція з передачі документа. 

Втім, загадкова картина перебуває в гармонії зі структурою 

роману, інакше не можна було б зробити подібний аналіз  

і простежити деякі аспекти інтерпретації68. 

Отже, труднощі читання можуть випливати з великої 

кількості подібних моментів. Клод Сімон у „Вітрі” змушений 

повідомити через свого оповідача твору про те, що він шукав 

свого персонажа в „товщі часу” і цей час „подібний до густої 

магми, де момент був би наче удар лопатою по темній землі, 

що оголює незлічиму розмаїтість віршів”69. 

Безумовно, новороманісти не винайшли способів 

транскрипції одночасності в оповіданні. Ще на початку ХХ 

століття це питання було сформульоване, зокрема, Жулем 

Роменом70. Один з найкращих зразків такого прийому, 

пов'язаного з транскрипцією моменту та його поширення,  

а також  раптові зміни спогадів, натрапляємо в деяких романах 

                                           

68 Simon C. Op. Cit. 
69 Simon C. Le vent. Tentative de restitution d'une retable baroque/C. Simon. – Paris: Les 

éditions de Minuit, 1957. – P.163. 
70 Romains J. Les Hommes de bonne volonté / J. Romains. – Paris : Robert Laffont, 2003. 

– 5330 p.  
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Клода Моріака, який намагався знайти графічний еквівалент71. 

У тексті, в одній колонці представлені супровідні думки 

персонажа, а в іншій колонці – текст подій. Персонаж 

одночасно міркує про його власне життя й про нещасні життя 

інших людей, про що йому повідомляють засоби інформації. Та 

ж організація з'являється в „Ботанічному саду” Сімона, 

особливо на перших сторінках, які просторово розколюють 

події на різні моменти, внутрішні міркування, спогади72. 

Джерело неясності, у якому часто опиняється читач, 

криється також у морфологічній організації тексту: Ж. Блош-

Мішель розважливо назвав власну працю, присвячену новому 

роману, „Теперішній час”73. Використання теперішнього часу, 

зазвичай, відповідає цілком психологічному результату, 

створеному спогадом або низкою відчуттів і думок про момент 

життя; але він стирає будь-яку перспективу й будь-який 

орієнтир, уміщаючи в одному й тому ж місці не зв'язані між 

собою елементи. Під час колоквіуму, присвяченого творчості 

Клода Олльє, було підкреслено значимість гри з часом, яка 

з'являлася в момент уживання арабської мови, те, що 

підтвердив сам автор: зняття граматичних опозицій 

французьких часів, їхня нейтралізація підтверджують 

результати паратексту. На цій же зустрічі Домінік Віяр показав, 

                                           

71 Див. Mauriac C. Quand le temps était mobile : Chroniques 1935-1991/ C. Mauriac. – 

Paris : Bartillat, 2008. – 343 p.  
72 Simon C. Le jardin des plantes / C. Simon. – Paris : Minuit, 1997. – 378 p.  
73 Bloch-Michel J. Le Présant de l’indicatif/ J. Bloch-Michel. – Paris : Gallimard, 1961. – 

155 p. 
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що знайшов у творі вербальні еквіваленти „неясності, які 

ускладнюють читання” 74. 

Відомо, що Клод Сімон в текстах романів надавав перевагу 

дієприкметникам теперішнього часу, які виступали в ролі 

додатка. Він сам багато пояснював, що він хотів перетворити  

в такий спосіб „переривчастість та  неповну палітру емоцій, які 

з’являються в романі і які ніколи не з'єднані одна з одною, тоді 

як їхня суміжність існує у свідомості”. Те, що він називає 

„умовним часом”, є дієприкметник теперішнього часу, який дає 

змогу дати лад спогадам, у яких немає „ані початку ані кінця”75. 

Уживання цієї граматичної форми (яка властива більше усному 

мовленню) виправдовує ті результати, які уможливлюють  

у тексті створення стану, при якому текст постійно 

відтворюється. Однак, результати одночасності накопичуються, 

а очікування залишається невиправданим. Купюри, розміщені  

в деяких абзацах твору, сприяють уповільненню читацьких 

вражень, безмежному розширенню моментів повтору, 

способом додавання цих моментів залежно від обставин. 

Такі конфігурації зачіпають не тільки хронологічний 

порядок розповіді, але також амплітуду його руху: повернення 

до відправної точки розповіді анулює розвиток часу; з опису 

одного артефакту робиться транскрипція моменту, 

                                           

74 Viart D. Mythes et imaginaire des signes dans la fiction romanesque : Butor, Robbe-

Grillet, Simon / Pierre Cazier. Mythe et création. –  Lille: Presses Universitaires de Lille, 

1994. – P. 267. 
75 Ibid. – P. 270. 
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розширеного до крайності. У романах Сімона короткий момент 

може дати поштовх надзвичайно повільному розгортанню: 

такий перехід, у якому розповідається про смерть Вака  

в „Дорогах Фландрії”. Траєкторія тіла з'являється з множини 

нагромаджених деталей, які сприяють розтягуванню часу,  

і читач відчуває в результаті зачарування й заціпеніння, відносну 

байдужість свідка, враження гіркого глузування,  і в той же час 

процес повільного перетворення людини на маріонетку76. 

Досить часто таке розтягування в часі притаманні частинам 

твору, які звичайно не становлять інтересу для читача в ході 

розповіді: звідси нудьга, на яку читач постійно скаржиться. 

Поширення таких послідовних розтягувань, основаних на 

„нікчемних фактах”, розриває тимчасовість, що звичайно 

сприяє виокремленню певної інформації. У Наталі Саррот 

тривалість розвитку оповіді підсилюється за рахунок 

перебільшено випадкових вражень, генерованих словом.  

У Сімона гіпотези, споруджені на довільних подіях, 

породжують нескінченні розмови в центрі табору для 

військовополонених на тлі прусської зими77.  

Ритм сприяє подібному результату. Розширення опису 

одного й того ж моменту подвоюється, часто опис частково 

базується на поновленні: ми спостерігали такий підхід, коли 

письменник зосереджується на речах („Споглядач”); 

                                           

76 Simon C. Op. cit. –  P.44. 
77 Oppenheim L. Three Decades of the French New Novel/ L. Oppenheim – Chicago: 

University of Illinois Press, 1986. – P. 106. 
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елементарне число стає лейтмотивом, і ця структура заперечує 

час, перетворюється на розповідь про життя та серійне 

поновлення фантазій. Безсумнівно, що структура „Ревнощів” 

або „Споглядача” виявиться насиченою перешкодами для 

читання, якщо будемо розшукувати в речах якийсь їх зміст. Ритми 

„поновлення” спогадів про речі приводять до створення текстів,  

у яких у буквальному значенні немає „ні початку, ні кінця”78. 

Враження виявляється посиленим за допомогою однієї  

з рис, яку підкреслює Блош-Мішель: це те, що зближує новий 

роман та  сучасний театр: злагоджена транскрипція щоденного 

„parlerie” (фр. розмовне „балачок”). Ця конфігурація заперечує 

узагальнений, орієнтований час, оскільки вона дається як 

неопрацьована транскрипція мовлення зі своїми нісенітницями, 

лакунами та стереотипами. Численні уривки з романів Роб-

Ґрійє, Пенже, Саррот, Дюрас, Беккета, навіть Сімона,  

є прикладами такої транскрипції 79. 

Цей аспект нового роману не був новий сам по собі: 

американські романи періоду між двома світовими війнами, 

„Подорож на край ночі” Селіна, „Шляхи свободи” Сартра лише 

підсилили ці діалоги. Не будемо забувати, що новороманісти 

охоче посилалися на Флобера, чиї діалоги вже оформили, якщо 

можна так сказати, марність  розмови; відлуння у „Словнику 

прописних істин” і „Бувар та Пекюше” сповнені цих 

                                           

78 Christian M. Le Nouveau Roman en questions: une Nouvelle Autobiographie ?/ 

Christian M. // Lettres modernes, coll. „La Revue des Lettres modernes” L'Icosathèque 

(20th) , 2004. – P. 22. 
79 Bloch-Michel J. Op. cit. –  P.124-125. 
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багаторазових перерв в оповіді. Проте тимчасовості в цих 

творах не приділялося стільки уваги80. 

Ці конфігурації ілюструють міркування Поля Валері про 

довільну характеристику літературності творів. Новороманісти 

мріяли наслідувати „флоберівську” ідею створення книги „ні 

про що”81. Ми вже згадували об'єкти, які нібито починають  

„інтригу” „У лабіринті”, те ж можемо сказати й про „Уроки 

речей” Сімона. Можна навести чимало інших прикладів такої 

систематичної роботи, яку проводять самі письменники. 

Скажімо, Рікарду докладно аналізує роль червоних кольорів  

у „Парку” Філіпа Соллерса або тристоронню форму, що 

породжує його власний роман „Обсерваторія Канн”82. А. Роб-

Ґрійє стверджував, що роман „Едем та після“ був генерований 

серією вертикальних і горизонтальних ліній. У Бютора  роман 

„Ступіні” створений під враженням від картини Мондріана та 

грою з кубічними формами в чотирьох різних розмірах. Сімон 

особливо розвинув міркування про ґенезу своїх текстів  

у виступі на колоквіумі у Серізі-ля-Саль „Новий роман: учора, 

сьогодні”: тут він говорить про поновлення звуків та форм, 

різного відлуння; він докладно деталізує характер обставин, які 

породжують символи, метафори, посилаючись на міркування 

Мішеля Дегі. Він пояснює, що роман „Провідник” походить від 

                                           

80 Van der Weide J. Detective en anti-detective. Narratologie, psychoanalyse, 

postmodernisme J. Van der Weide. – Nijmegen: Vantilt, 1997. – 345 p. 
81 Ibid. – P.54/ 
82  Ricardou J. Op. cit.  
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геометричних фігур, від враження від великого твору Роберта 

Раушенберга „Шарлен”, і численних колажів – відповідно до 

своєї власної термінології. До того ж у ході колоквіуму, він 

малює (малюнок відтворений у протоколах), уявну фігуру 

„Доріг Фландрії”, у вигляді конюшини83. 

Слова самі по собі можуть бути використані як точка 

початку тексту, або як основне з'єднання, що нав'язується  

в ході вибудовування твору. „Шлюз” Фея являє собою приклад 

подібного виду роману. Етимологія слова-назви полягає у грі 

словами: inclusa aqua (лат., „закрита вода”) Численні слова  

й вирази, пов'язані зі словом „шлюз”, не тільки навіюють 

спогади головному  герою, але й викликають певний розвиток 

подій. Зі спогадів дитинства з'являються зображення води, 

пов'язані з припливом, які є  характеристикою перших років 

життя героя. Простір роману – це простір міст Берліна та 

Єрусалима, простір, який головним чином, ізольований  

і переривчастий. Поняття „води” з'являється також у зв'язку зі 

словами „мережі”, „канали”, „шляхи сполучення” і навіть 

„шпигунські мережі”, різні „ґрати” і т.п.  Автор тексту 

невпинно звертається до вокзалів і шлюзів,  у цей замкнений 

простір. Багато місця в тексті забирає  двозначне зображення 

шлюзу, де мова йде про чорне скло, на якому видно, як блискає 

дощ, або коридори сучасного будинку, в „чорному й мокрому 

                                           

83  Nouveau Roman : hier, aujourd'hui. Actes du colloque de Cerisy-la-Salle. –  U.G.E., 

coll. „ 10/18“. –  1972 .– p . 163-173.  
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покритті […], рідкому і глибокому”, де з'являється жіночий 

персонаж, якого потім знайдуть мертвим; без сумніву, вбивство 

вчинено навмисно під мостом, у каналі: шлюз стає 

смертельним шлюзом 84.  

Іноді в цілому тексті одночасно панують як метафоричні, так і   

метонімічні відносини, частково він буває оснований і на 

полісемії слів. Фактично, більшість творів „новороманістів” 

включає ці ігрові структури; це може виявлятися на рівні 

переходів від зовнішнього до внутрішнього змісту тексту або   

у вигляді цитування й коментарів, як у К. Сімона в  „Дорогах 

Фландрії”85. Подібні ігри відбуваються зі словами „діва”, 

„страсті”, які співвідносяться з євангельським топонімом 

Голгофа. Цей тип гри є основою для деяких романів, 

побудованих на осмислених асоціаціях: наприклад, Роб-Ґрійє 

говорив про пару мандрівників/глядачів як  про джерело свого 

роману,  про подвійне значення їх ревнощів тощо.  

 Відкриття сили знакової системи було модою  

в тогочасному суспільстві – тексти Фройда про слово та його 

дух були дуже поширені в ті роки, проте втручання Лакана 

частково вплинуло на конфігурацію цих текстів. Через 

тридцять років результат не завжди виглядає дуже 

переконливим, і зближення іноді здаються надмірними. 

                                           

84 Faye J.-P. L’ecluse/ J.-P. Faye. – Paris, 1964. – 213 p. 
85  Art et Science : de la creativite. Actes du colloque de Cerisy-la-Salle–  U.G.E., coll.  
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Полісемія спричинила тип читання, який не замикається на 

внутрішній послідовності нарації: письменники охоче говорять 

про „серії” текстів, які породжують інші тексти, 

використовуючи мінімальний набір даних; подібна метафора 

наближає їх до сучасної музики.  

*** 

Отже, новий роман надає перевагу не предметові, а його 

опису. У п’ятдесятих роках літературознавці відзначали  

у  Роб-Ґрійє, Сімона, Бютора, Олльє народження нового 

реалізму, який базувався на любові до предмета; так вони 

зрозуміли ефект від прочитання численних описів у романах, 

які суттєво збільшилися. Все, що має довгі описи –  і дії,  

і почуття, і пейзажі, трактувалося як „річ”.  

Новий роман не дисонує з традиціями французької 

літератури, яка досить часто проголошувала вільне ставлення 

до сучасності. Під час Третьої республіки романи, зображаючи 

промисловий світ та світ робітників, обмежувалися 

семантичним полем назв майстерень, їхнім устаткуванням, 

використанням продукції. Новий роман також звертається до 

подібних прийомів,  проте зосереджує увагу не на проблемах,  

а на художній формі твору. 

Виявилося, що дослідження ґенези нової романної 

реальності опинилося в досить скрутному становищі. Оскільки 

це явище не зводиться тільки до однієї геніальної знахідки  

Роб-Ґрійє, воно було складене з різних прийомів, серед них 
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деякі були досить оригінальними. У всякому разі в цій ґенезі 

немає тієї простоти, яку, здавалося, Барт повністю виявив і дав 

їй блискуче коротке формулювання: „ (...) у Роб-Ґрійє в описі 

дріб'язку немає нічого спільного з недолугими описами інших 

романістів. Предмет (...) є оптичним  опором (...), предмет 

насправді не існує поза межами свого феномену”86 Тобто Роб-

Ґрійє намагається поєднати елементи візуального мистецтва, 

починаючи з  елементарних складників романної оповіді – 

опису речей. Роб-Ґрійє неодноразово апелював до  досягнень  

Бальзака і Флобера в царині роману. Тому можна 

стверджувати, що новий роман не тільки не відкинув  стильові 

досягнення різних літературних епох, він активно їх включав  

у свою парадигму, пристосовуючи до власних стильових 

потреб. 
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     Частина ІІ 

     Ґенеза  кінороману А. Роб-Ґрійє 

        Кінематографічні прийоми в новому романі 

Стосунки між кіномистецтвом і літературою у Франції 

втілилися в появі „літературного сценарію” ще у 1920 – 30-х 

роках. Специфічне, суто французьке явище „літературного 

сценарію” не призначалося для кіно; це був сценарій як 

особливий літературний жанр. По суті, маємо справу тут із 

творами, які описують життя, користуючись технікою фільму. 

До найцікавіших здобутків цього жанру належать сценарії  

Ф. Супо („Украдене серце”), А. Арто („Повстання м’ясника”, 

„Вісімнадцять секунд”, „Дві нації на кордонах Монголії”),  

Б. Пері („Люліпері хоче машину”), Ж. Рібмон-Дессеня 

(„Восьмий день тижня”), Ж. Юньє („Перлина”), Р. Десноса 

(„Північ о чотирнадцятій годині”, „Таємниці Метрополітену”, 

„У свинячій печінці є клопи” та ін.), В. Фондана („Зрілі віки”), 

С. Далі („Бабауо”), Ф. Пікабіа („Закон акомодації в кривих”, 

„Sursum corda”)87. 

Проблема перекодування слова в зображення дуже 

цікавила новий роман і, зокрема, А. Роб-Ґрійє, який у кожному 

своєму творі (які нагадують за своєю суттю „лабораторію” 

слова) знаходив місце кінематографічним прийомам. Проте, 

окрім загального впливу візуальної культури, необхідно 

                                           

87 Из истории французской киномысли. Немое кино. 1911-1933 гг. / Составитель  

М. Б. Япольский. – М.: Искусство, 1988.- 317 с. 
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акцентувати увагу на питанні взаємодії літератури та кіно  

в новій площині, коли ці два мистецтва набувають якісно 

іншого стану в процесі синтезу. Універсальність обох цих видів 

мистецтва дає змогу переходити від одного виду до другого; 

досить часто межа цього переходу навіть не помітна, іноді 

панує думка, що кіно впливає на літературу, а не навпаки. Аби 

заперечити чи підтвердити цю тезу, слід розглянути, окрім 

кінороману, питання про сценарій та екранізацію як пропорцію 

кіно та літератури.  

Мабуть, найбільш суперечливим у даній дискусії є думка 

про екранізацію. Чи можемо ми вважати, наприклад, 

кіноверсію роману самостійним твором?  Чи володіє фільм, 

знятий за романом, тими ж самими художніми чеснотами, 

що й книга? Наскільки сценарист може змінити літературний 

сюжет, щоб фільм залишався кіноверсією роману, а не фільмом 

„за мотивами”? Нарешті, чи можемо ми вважати сценариста 

автором, творцем, чи він є лише „перекладачем”, посередником 

між письменником та режисером? Учені, письменники 

і режисери в різний час відповідали на ці питання по-різному. 

У перші десятиліття свого існування кінематограф як молоде 

мистецтво прагнув відокремитися від літератури. Імовірно, 

свою роль у цьому відіграло й те, що людство було заворожено 

новим способом оповіді, його новизною та незвичайністю. 

Тому дослідники, які писали про кіно, підкреслювали 

його відмінність від літератури і зосереджували увагу 
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на прийомах та ознаках, властивих виключно кінематографові. 

Ю. Тинянов писав: „Кіно поступово звільнялося від полону 

сусідніх мистецтв – від живопису, театру. Тепер воно повинно 

звільнитися від літератури. На три чверті кіно поки ще  те ж 

саме, що живопис передвижників; воно є літературним”88. 

 Кіно стрімко знаходило власний шлях, розвивалося 

за своїми специфічними законами. Воно дедалі більше 

відокремлювалося від літератури, і при цьому поступово 

зростала його влада над уявою людини, саме тому 

щораз частіше читач перетворювався на глядача, щораз частіше 

зіштовхувався з кінематографом. У 1940-і – 1960-і роки 

питання стояло вже не про звільнення кіно від полону 

літератури, а про вплив, який кінематограф справляв 

на письменників. Бурхливий розвиток кінематографа дав 

підстави деяким дослідникам (і особливо режисерам) заявити 

про визначальну роль цього мистецтва стосовно літературного 

процесу. Так, у 1965 році в статті „Поетичне кіно”   

П.П. Пазоліні пише: „Приблизно з 1936 року (з моменту виходу 

фільму „Нові часи”) кінематограф завжди випереджав 

літературу, хронологічно передував їй, хоча б уже тому, 

що служив…каталізатором глибинних соціополітичних 

мотивів, що саме  з цього часу якоюсь мірою стало властиво  

                                           

88 Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино/ Ю.Н.  Тынянов. – М.: 

Наука, 1977. –  С. 323. 
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й літературі”89. Неореалізм у кінематографі, вважає режисер, 

став провісником неореалізму в італійській літературі 1940-х – 

1950-х років, а фільми Фелліні та Антоніоні вплинули 

на відродження італійського неоавангарду. Пазоліні також 

ставить у залежність від „нової хвилі“ появу літературної 

„школи погляду” в італійському кінематографі, до якого, 

зокрема, в той час відносили романи Алена Роб-Ґрійє,90. 

 Справді, з появою в 1960-і роки кінороманів Роб-Ґрійє 

питання про вплив кінематографа на літературу постало 

особливо гостро. „Ефект кінокамери”, „техніка об'єктива” – 

усе це стало помітною рисою його здобутків і дало змогу 

говорити про використання естетики кінематографа 

як свідомого художнього прийому91 . Результатом руху 

літератури і кінематографа назустріч одне одному став роман 

„Минулого року в Марієнбаді” (1961), який можна читати 

як книгу, що розповідає про зйомки фільму Алена Рене. 

 Однак у 1970-і роки дослідники стали обережніше 

говорити про запозичення художніх прийомів і технічних 

рішень кінематографа в літературі. Стало очевидним, 

що розходження в оповідній техніці обох мистецтв 

не дозволяють безпосереднього привнесення прийомів з фільму 

                                           

89 Пазолини П.П. Сценарий как структура, тяготеющая к иной структуре /  

П.П.  Пазолини // Киносценарии. –  1989.–  № 4. – С. 23. 
90 Ibid. – С. 31. 
91 William J. The Celluloid literature: film in the humanities / J.William.– Collier-Mac, 

1975. – P. 15-16. 
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у книгу. Так, Андре Базен вважає вплив кіно на літературу 

обмеженим, стверджуючи, що „кінематографічні прийоми 

тільки доповнюють письменницький метод, але не складають 

його основи”92. Далі, говорячи про творчість Грема Гріна, який, 

до речі, досить довго був кінокритиком, Базен формулює 

положення про „оманливу кінематографічну техніку”93, яка 

характеризує твори письменника. Художні прийоми, які 

на перший погляд здаються незаперечними рисами подібності 

літератури з кінематографом, насправді  в кіно не викорис-

товуються і залишаються сферою літератури. Розділяючи 

прийоми кінематографічні та літературні, Базен іде далі 

й фактично відновлює літературу в правах, заявляючи, що саме 

вона впливає на кінематограф, а не навпаки. Він відзначає, 

що „звертаючись до роману, кінематограф усупереч… логіці, 

найчастіше надихався не тими творами, у яких дехто намагався 

виявити результати попереднього впливу самого кіно. 

 Наприклад, у Голлівуді частіше екранізують твори 

вікторіанського періоду, які не мають такого впливу. Усе це 

дозволяє Базену зробити висновок про конвергенції між 

літературою і кінематографом, тобто  про взаємовплив обох 

мистецтв. Такої ж думки дотримується й англійський дослідник 

Вільям Джинкс. У своїй книзі „Література про кіно: 

дослідження фільму в гуманітарних науках” (1974) 

він говорить про принципове розмежування оповідальної 

                                           

92 Bazin A. Le cinéma de l’occupation et de la Résistance/ A. Bazin. – Paris, 1975. –  P. 130. 
93 Ibid. – С. 130-131. 
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техніки літератури із кіно, хоча й допускає якусь конвергенцію 

між ними; зокрема, вказує він, з кіно в літературу прийшла 

ретроспектива („flash-back”), наплив, монтаж тощо94. Заради 

справедливості потрібно сказати, що всі ці прийоми можна 

побачити, наприклад, і у  творах Діккенса, які не могли зазнати 

жодного впливу кінематографа. У 1960-і – першій  половині 

1970-х років під „кінематографічністю” літератури розуміли, 

в основному, точність описів і „наочність”; іншими словами, – 

те, що можна без змін перенести в сценарій. Скажімо, у лекціях 

про кіно, виданих 1975 року, Михайло Ромм говорить: „Гарні 

письменники … бачать настільки чітко, що цілі шматки 

їхніх літературних описів справляють враження точного 

кінематографічного запису”95.  Однак вже 1973 року з цим 

твердженням сперечається А. Міхалков-Кончаловський, 

справедливо зауважуючи, що кінематографічністю в даному 

розумінні володіють, насамперед, „бульварні романи і дитячі 

комікси про індіанців”96. Режисер протиставляє цій „зовнішній 

кінематографічності” „внутрішню”: „сучасне мистецтво режисури 

йде в глибину, шукає не зовнішньої кінематографічності, 

а внутрішньої – тієї повноти людських почуттів, відносин, 

характерів, що відкривається не у видимих образах, а за ними”97.  

                                           

94 Jinks W. Op. cit. – P. 14.  
95 Ромм М. Беседы о кино/ М.  Ромм– М.,1964. – C.152. 
96 Михалков-Кончаловский А.С. Наш фильм о любви / А.С.  Михалков-Кончаловский // 

Советский экран.–  1973. –  № 5. – С. 12. 
97 Ibid. –C . 12-13. 
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 У той самий час західні дослідники, говорячи 

про взаємодію літератури і кінематографа, дедалі більше 

зосереджуються не на подібності окремих прийомів, а на 

принциповій спорідненості бачення, уяви, властивих 

письменникові та режисерові. Це дає змогу говорити 

про подібність кіно не тільки з літературою XX століття, але й 

з літературою будь-якого періоду. Рой Армс, наприклад, 

зазначає: „Синтез фільму та оповіді... вже мав місце задовго до 

1920 року”98; при цьому дослідник виявляє кінематографічні 

ходи у таких різних письменників, як Пруст і Стріндберг. 

Отже, з дослідження технічної подібності і відмінності 

літератури і кіно на рівні окремих прийомів акцент 

переноситься на подібність (ба більше, спорідненість) того, 

що Джон Фаулз позначив як „спосіб уяви” („the mode 

of imagination”)99 письменника і режисера. Звернемо увагу, 

що саме це спонукає порушити питання про існування якогось 

інваріантного сюжету, що реалізується по-різному в романі  

і у сценарії, залишаючись, проте, тим самим  сюжетом. 

Говорячи про літературу і кінематограф як про два способи 

оповіді, Фаулз зазначає, що вони набагато ближчі один до 

одного, ніж будь-які інші види мистецтва. Різниця між ними 

                                           

98 Armes R. The Opening of L’immortell / R. Armes // Film Reader. – 1979. – №4. –  

P. 154. 
99 Focus on John Fowles: poit of view in fiction and film (American university studies 

series IV, English language and literature). – Peter Lang Pub., november, 1991. – P. 23-24.  
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полягає в технічному втіленні сюжету, а не кінцевій меті100. 

При цьому категорія уяви є для письменника основною: 

письменник, читач і режисер взаємодіють один з одним саме 

на рівні уяви, а не на рівні техніки розповіді, що і дозволяє 

їм розуміти один одного. Такий поворот дискусії про взаємодію 

літератури і кіно знову приводить до зближення цих видів 

мистецтва. 

 В одному зі своїх інтерв'ю Гарольд Пінтер, міркуючи 

про природу своїх драматичних творів, доходить висновку, 

що джерелом їх може  однаковою мірою вважатися, як сцена, 

так і екран: „Мої перші вистави починалися та йшли до кінця; 

вони були лінійними. Проте, чим більше я знімав кіно, тим 

виразніше я відчував, що «Зрада», навіть її сценічна версія, 

більше походить від фільму, ніж від сцени”101. 

 Нарешті, такого ж висновку доходить і  Фаулз: твори 

літератури і кінематографа мають одне джерело, причому 

подібність окремих прийомів і техніки оповіді є проявом саме 

цієї споконвічної єдності літератури і кіно на рівні уяви. 

Зокрема, Фаулз говорить про те, що спочатку і книга, і сценарій 

(і фільм) існують у теперішньому часі, і тільки свідомий вибір 

письменника на користь визначених технічних прийомів 

пояснює розходження, що з'являються в результаті: „Це 

слушно, що більшість читачів підсвідомо перекладає минулий 

                                           

100 Ibid.. – P. 13.  
101 Bennetts L. On Film, Pinter’s „Betrayal” Displays New Subtleties/ L. Bennetts // New 

York Times. – 27 February 1983. – P.4. 
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час в оповіді на теперішній. Я досить часто „переміщуюсь”  

у часі, коли працюю над проектами, але не помічаю цього, поки 

знову не перечитую власний текст” 102.  

Однак суперечка про взаємодію літератури і кінематографа, 

переходячи в царину екранізацій літературних творів, не може 

обійтися без дискусії про „граматику” кіно і його співвідношення 

з мовою художніх текстів. Навіть Фаулз, говорячи про провідну 

роль уяви при створенні книги і фільму, не міг залишити 

без уваги той факт, що література і кінематограф, що 

виражають той самий зміст, говорять різними мовами, 

використовують різні художні засоби. У передмові до видання 

сценарію „Жінка французького лейтенанта” він пише:  

„Ви розумієте, що неможливо розділити книгу на якісь 

елементи, щоб зняти фільм, а потім знову їх зібрати в одне ціле, 

щоб вийшла книга; це заняття для справжнього мазохіста або 

самозакоханої людини”103. Таким чином, розмова 

про взаємодію літератури і кінематографа переходить у царину 

співвідношення літературної і кінематографічної мов. 

 Вже в 1930-і роки XX століття дослідники відзначали, 

що кінематограф володіє своєю особливою художньою мовою. 

Бела Балаш серед інших помітних рис цієї мови називав ракурс, 

великий план і монтаж104 – те, що відрізняє принципи 

зображальності в кіно від принципів зображальності 

                                           

102 Focus on John Fowles. Op. cit. – P. 12.   
103 Focus on John Fowles. Op. cit. – P. 10.  
104 Балаш Б. Видимый человек. – М., 1925. – 186 с. 
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в літературі. У Росії на проблемі мови кіно в співвідношенні 

з мовою літературних текстів наголошували формалісти  

(Ю. Тинянов, Б. Ейхенбаум,  В. Шкловський у збірнику статей 

„Поетика кіно” 1927 року). Вони виходили з того, що кіно 

може бути аналогією літературному стилю у своєму 

особливому плані, і прагнули встановити чіткі однозначні 

відповідності між мовою літератури і кінематографа. 

Складаючи „словник” елементів граматики кіно, формалісти 

включали в нього такі різні за своєю природою речі, 

як діафрагма, затемнення, наплив, великий план, ракурс, 

„повторність кадру” (яка позначає тривалість якого-небудь 

стану в кіно), а також „значеннєву річ кіно”. Під „значеннєвою 

річчю” Ю. Тинянов розумів деталь, зняту великим планом,  

і   новий зміст, що отримує таким чином річ: „деталі ніг, що 

рухаються, замість людей, що йдуть, зосереджує увагу 

на асоціативній деталі так само, як синекдоха в поезії”105. 

 Цікаво, що формалісти (зокрема, Тинянов), зіставляючи 

мову кіно і мову літератури, проводили паралель між 

кінематографом і поезією. Кадр як відрізок фільму, об'єднаний 

одним ракурсом, у них є аналогом поетичного рядка, тоді 

як кадр – окремий моментальний знімок аналогічний віршовій 

стопі106. Тому, зіставляючи кіно зі словесними мистецтвами, 

Тинянов робить висновок про близькість кінороману і роману 

                                           

105 Тынянов Ю.Н. Op.cit. – C. 331. 
106 Ibid. – С. 334. 
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у віршах: „стрибкоподібний характер кіно, роль у ньому 

кадрової єдності, значеннєве перетворення побутових об'єктів 

(слова у вірші, речі в кіно) – поєднує кіно і вірш”107. 

 Проблему метонімії і метафори в кіно після праць 

Тинянова та Ейхенбаума розробляв Р. Якобсон. Зокрема, 

у праці 1954 року „Два види афатичних порушень і два полюси 

мови” він визначив два полюси мови: метонімічний 

та метафоричний, причому кіно, як стверджував він, тяжіє 

до метонімічного типу. Як доказ, Якобсон наводив приклади 

метонімічного монтажу у Гріффіта (виокремлення деталі 

великим планом)108. 

 Першу спробу систематизації норм кіномови почав 1935 

року Р. Споттісвуд у книзі „Граматика фільму”109. Незважаючи 

на те, що обмеженість „мовного” підходу до сутності 

кіномистецтва відчувалася багатьма критиками і режисерами 

(Б. Балаш, С. Ейзенштейн), у 1950-і – 1960-і роки під впливом 

лінгвістичних теорій остаточно склалася концепція „мови 

кіно”. Дослідники постійно прагнули скласти універсальний 

словник мови кіно, у дійсності підмінюючи його переліком 

прийомів, що зустрічаються в різних фільмах. М. Мартен 

у книзі „Мова кіно” (1959) аналізує технічні прийоми 

зображення в кінематографі (наїзд, наплив, і т.п.), а також різні 

                                           

107 Ibid. – С. 335. 
108Якобсон Р. Тексты, документы, исследования/ Р.  Якобсон. – М.: Изд-во 

Российского гуманитарного университета, 1999. –  C. 49. 
109 Споттисвуд Р. Грамматика фильма/ Споттисвуд Р.  . – М., 1978. – 215 с. 
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способи побудови композиції в часі, виділяє чотири їх види: 

„стислий час” (хронологічний час перевершує тривалість 

фільму), „збіг часу” (хронологічний час збігається з тривалістю 

фільму), „зсув часу” (в одному драматичному плані 

змішуються різні часи), „зворотний перебіг часу”  

(„flash-back”)110. 

 Деякі дослідники (зокрема, П. Пазоліні і К. Метц) 

спробували описати теорію кіно в термінах семіотики та  

у зіставленні з лінгвістикою. Наприклад, Пазоліні стверджував, 

що сама дійсність містить „образи-знаки”, які кінематографіст 

робить „словами” свого словника. Водночас жоден  образ 

не існує в готовому вигляді як слово природної мови, 

нескінченно відтворене111. При цьому основну різницю між 

мовою кіно і природною мовою режисер бачив у тому, 

що в кінематографі немає абстрактних понять, він має 

спиратися на конкретну деталь для вираження абстрактних 

сутностей. К. Метц, говорячи про кіномову, визначив у ній 

два типи кодів: „кінематографічні” коди, що є лише в мові кіно, 

і „фільмічні”, характерні і для інших видів мистецтва. Слову 

природної людської мови він протиставив „план” 

кінематографа, що винаходиться самим режисером і передає 

невизначену кількість інформації112. 

                                           

110 Мартен М. Язык кино/ Мартен М . – М., 1959. –  C. 220-228. 
111  Пазолини П.П. Op.cit. - С. 48. 
112 Metz C. Essais sur la signification au cinéma/ C Metz.. – Paris, 1983. – P. 108. 

___________________ 



78 

 

 У термінах семіотики, психолінгвістики і структуралізму 

про кіно писали  У. Еко,  С. Уорт, С. дю Паск'є, Р. Барт. 

Вони намагалися вивести якийсь універсальний принцип 

будови фільму, спираючи на семіотичний підхід до психології 

творчості і сприйняття (С. Уорт), морфологічні принципи, що 

ідуть від досліджень Проппа (дю Паск'є), виявити „третій 

зміст”, схований в образотворчих структурах (Р. Барт). У Росії 

семіотичний підхід до кіно розробляв Ю. Лотман, який вивчав 

кіно як знакову систему, протиставляючи інваріантну 

структуру і реалізацію її структурних принципів „за допомогою 

деяких матеріальних засобів”113. 1974 року, продовжуючи 

аналогію між мовою кіно і природною людською мовою, 

Вільям Джинкс встановлює паралелі між елементами фільму 

та книги, що зіставляються за обсягом та функцією у творі: 

Word – frame Sentence – shot Paragraph – scene Chapter – 

sequence 114. Потрібно зазначити, що всі подібні будови мають 

трохи механістичний характер. Якщо дотримуватися таких 

структур, то будь-який переклад твору літератури мовою кіно 

перетворюється в процес заміни літературних кодів (слів, 

прийомів) на їхні кінематографічні аналоги; таким чином, 

сценарій  роману може написати навіть комп'ютер. Однак 

штучність подібних аналогій була показана ще  1961 року. 

У своїй книзі „Романи для кіно” Джордж Блюстоун розмежував 

                                           

113 Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы кіноестетики/ Ю.М Лотман. – 

Таллин, 1973. – C.326. 
114 Jinks W. Op. cit. – P. 198-199.  
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„оповідь” і  „зображення” („discourse” і „picture”) як два 

основних принципи літератури і кіно. При цьому, писав він, 

між романом і фільмом існують місця перетину, де  їх  майже 

не можливо відрізнити один від одного; але  існують і царини 

розбіжності: „...де лінії відхиляються, вони не тільки не 

піддаються перетворенню, вони взагалі стають несхожими одна 

на одну”115. 

 Про існування елементів, які годі перекласти, як 

у літературі, так і в кінематографі, говорив і З. Кракауер. 

До числа елементів, які неможливо перенести з книги у фільм, 

він відносив, наприклад, „кут зору” (письменник може 

розповідати історію від імені будь-якого персонажа, 

нескінченно змінюючи кут зору, тоді як режисер, за рідкісним 

винятком, змушений викладати події від третьої особи)116. 

Кракауер також розмежовував процеси внутрішнього, 

духовного життя людини та їхні зовнішні вираження. Він 

справедливо стверджував, що зображенню в кіно піддаються 

лише зовнішні прояви, а вже через них „прочитується” 

внутрішній стан людини. Таким чином, уже тут ми бачимо 

розмежування „внутрішньої” і „зовнішньої” дії. 

 На відмінності між оповіданням і зображенням 

як розмежувальному принципі мови кіно і мови літературного 

                                           

115 Bluestone G. Novels into film/ G. Bluestone. – Baltimore & London: Johns Hopkins 

University Press. Paperback edition, 2003. – P. 63. 
116 Кракауэр З. Психологическая история немецкого кино (От Калигари до 

Гитлера)/ З.  Кракауэр. – М.: Искусство, 1977.– C. 310. 
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тексту наполягали і режисери, і письменники. Джон Фаулз 

у передмові до сценарію „Жінка французького лейтенанта” 

писав, що людська мова виникла для того, щоб позначати, 

показувати („show”) те, чого не можна побачити очима117. 

Альфред Хічкок, говорячи про засоби зображення, доступні 

режисерові, підкреслював, що в кіно „історія розповідається 

візуально” („tell the story visually”), а образи, з яких складається 

сюжет, мають у кіно власний особливий зміст118. У 1980-і роки 

про різницю між „розповіддю” і „показом” („telling” 

// „showing”) говорили і такі дослідники як Е. Браніган119  

і  Б. Макфарлейн120. Нарешті, В. Ждан у книзі „Естетика 

фільму”, аналізуючи зображальність та розповідність у фільмі 

і книзі, писав, що зображальність у літературі є непрямою, 

оскільки це зображальність опису (на відміну від власне 

кінематографічної зображальності)121. 

 Огляд теорій граматики кіно у зіставленні з мовою 

художніх текстів не буде повним, якщо не згадати праці  

Ю.М. Лотмана 1990-х років, зокрема, статтю „Природа 

кінооповіді”, написану 1993 року. Вчений стверджує, 

що „найважливішим елементом граматики кіно є причинно-

наслідковий зв'язок між двома кадрами”122, коли  глядач 

                                           

117 Focus on John Fowles. Op. cit. – P. 10. 
118 Truffaut F. Le cinema selon Hitchcock/ F. Truffaut.– Paris, 1966. –P. 214. 
119 Bluestone G. Op. cit. – P.191.  
120 Dickinson T. Playwrights of the New American theatre/ T.Dickinson. – New York, 

1925. – P. 141. 
121 Ждан В. Специфика кино образа / В.  Ждан. – М., 1965. –C. 56.  
122 Лотман Ю.М. Op. cit. – C. 150. 
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сприймає попередній кадр як причину наступного. Стаття 

містить низку цікавих спостережень щодо часу і модальності в 

кінооповіді. Наприклад, кіно існує тільки в дійсному часі, 

однак для побудови розповіді про події йому необхідна система 

часів, а також ірреальні засоби. Для вираження „потенціаліса” 

в кіно використовуються дві послідовні версії одного 

епізоду123, а для поділу реальної і нереальної дії – 

протиставлення різних видів зйомки, наприклад, кольорової 

і чорно-білої124. 

 Без сумніву, великий внесок у вивчення мови кіно вніс                           

М. Ямпольський. Деякою мірою його теорії продовжують ідею 

про подібність мови кіно з поетичною мовою. У своїй книзі 

„Пам'ять Тіресія. Інтертекстуальність та кінематограф” 

Ямпольський пропонує розглядати будь-яку фігуру 

кінорозмови як цитату. Кожна нова фігура кіномови, стверджує 

вчений, з'являється як літературна цитата і сприймається 

як така аж до моменту своєї автоматизації125. При цьому як  

основне джерело для таких цитат Ямпольський бачить поетичні 

і пісенні жанри. Він аналізує поезію і пісню як якийсь 

„тупиковий” інтертекст (тобто такий, який не отримав 

розвитку, згодом  замінився іншим інтертекстом і був 

витиснутий у „підсвідомість” кінематографа. „Тупиковий” 

                                           

123 Лотман Ю.М. Op. cit. – C. 155. 
124 Лотман Ю.М. Op. cit. – C. 156.  
125 Ямпольский М.Б. Память Тиресия: интертекстуальность и кинематограф / 

М.Б . Ямпольский– М. РИК «Культура», 1993. – C. 141. 
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інтертекст, на думку вченого, бере участь у винаході 

й нормалізації нових мовних структур у кінематографі)126. 

Це відповідає ідеї Гріффіта про те, що кіно є візуальним 

еквівалентом поезії; Ямпольский порівнює принципи монтажу 

у фільмах Гріффіта з організацією деяких поетичних текстів, 

зокрема, Теннісона. У той же час у праці Ямпольського ми 

бачимо тенденцію відмови від оповідного кінематографа 

на користь іншого, у якому розповідність виявляється 

порушеною (Далі, Бунюель, Роб-Ґрійє). Це пов'язано з тим, що, 

на думку дослідника, „теорія інтертекстуальності ефективна 

там, де нарація дає збій”127, оскільки вивільняються глибинні 

семантичні процеси. При цьому фігура кіномови розуміється 

тут як „складний семантичний процес, чия складність зростає 

від того, що він може відсилати нас до певного інтертексту”128. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

126 Ibid. – C. 145. 
127 Ibid. – C. 411. 
128 Ibid. – C. 413. 
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Сценарій і кінороман 

 Про граматику мови кіно в порівнянні з мовою літератури 

написано досить багато. Не менше написано і про будову 

сюжету. Оскільки нас цікавить насамперед порівняльний аналіз 

романного і сценарного сюжетів, то  видається доцільним 

обмежитися оглядом праць, що досліджують особливості саме 

сценарного (і ширше – кінематографічного) сюжету. Як  робоче 

визначення сюжету в цілому (як романного, так і сценарного) 

використаємо визначення В. Халізєва: сюжет – це „ланцюг 

подій, відтворених у творі, тобто життя персонажів у його 

просторово-часових змінах, у положеннях та обставинах, які 

змінюються”129. Крім того, нас  цікавитиме не тільки змістовна, 

а й формальна сторона сюжету, тобто  не тільки самі події, 

описані у творі, й їхня художня організація. 

 Специфіка сюжету в сценарії обумовлена його орієнтацією 

на мову кінематографа. Отже, при переносі літературного 

твору на екран сюжет його має неминуче змінитися, щоб 

пристосуватися до нових умов існування. Про це писав, 

зокрема, Ю. Тинянов, стверджуючи, що самий підхід 

до літературної фабули в кіно має змінитися, тому 

що у кіносюжету свої закони розвитку: „літературна фабула 

входить у кіно не зі всіма особливостями, а лише з деякими”130. 

У визначенні сюжету Тинянов спирається на  В. Шкловського, 

                                           

129 Хализев В.Е. Теория литературы/ В.Е.  Хализев. – М.: Высшая школа, 2002. –  

C. 214. 
130 Ibid. – C. 324. 
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відзначаючи зв'язок прийомів сюжетобудування зі стилем твору131. 

Кінематографічний сюжет він досліджує на літературному 

матеріалі, демонструючи тісний зв'язок між літературою і кіно. 

 Однак 1935 року Бела Балаш спростовує саму можливість 

досліджувати сюжет у кіно на матеріалі літератури. Сюжет 

і фабула в кіно, пише він, розгортаються в іншому плані, ніж 

у літературі, і відбувається це завдяки „драматизму” фільму. 

Кожен кадр у кіно є завершеною єдністю і має власну малу 

драматургію, тому й „фабульна фантазія” автора в кіно повинна 

змінитися: кінематографічний сюжет складається зі „сцен 

без зав'язки“, у яких дія починається відразу з конфлікту132. 

 Спроби дослідити особливий кінематографічний сюжет 

і протиставити його сюжетові літературному тривали 

в сорокові роки XX століття. Дослідник кіно Лейн Тамар 

у книзі „Американський кіносценарій” (1940) розділив 

композицію в кіно на три види: драматургічна композиція 

(багато розмов, мала кількість епізодів, монотонність), 

літературна композиція (детальна розробка теми й характерів, 

немає спроб ущільнити інтригу), змішана композиція 

(поєднання двох попередніх видів). При цьому перший 

вид композиції  кіно запозичений з театру, другий спирається 

на оповідні принципи роману, а третій – оригінальний 

                                           

131 Тынянов Ю.Н. Op. cit. – C. 340.  
132 Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства/ Б.  Балаш. – М., 

1968. –  C. 33. 
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і властивий виключно кінематографу133. Коли йдеться 

про специфіку сюжету в кіно, дослідники висували на перший 

план різні його риси, вважаючи їх джерелом усіх особливостей 

кіносюжету. Наприклад, Орсон Уеллс відзначав швидкість, 

з якою розвивається сюжет у кіно: „Я думаю, що в кіно 

ми здатні розповісти будь-яку історію набагато швидше, 

ніж іншими засобами”134. Звичайно, у першу чергу це пов'язано 

з фіксованою тривалістю фільму (не більше двох-трьох годин) 

а, отже, обсягом сценарію (близько ста сторінок). Ален Роб-

Ґрійє надавав вирішального значення формальній стороні 

сюжету – вибору способу оповіді, граматичного часу тощо. 

На його думку, основна відмінність сюжету в кіно 

від літературного сюжету полягає в тому, що задум першого 

споконвічно складається з образів, тоді як задум другого – 

зі слів: „замислити сюжет для кінозйомки… вже значить 

замислити його  у зримих образах”135. Джордж Блюстоун, 

навпаки, думав, що сюжет у кіно – це те, що можна переказати 

словами, тобто щось, незалежне від форми твору. У цьому 

розумінні сюжетом можна називати події, що 

ніби відокремилися від мови роману або фільму136. Сол Уорт 

(„Розробка семіотики кіно”, 1969) вважав, що вихідним 

пунктом кінокомпозиції є „почуття заклопотаності”, несвідоме 

                                           

133 Ibid. – C.23-26. 
134 Ibid. – C.195. 
135 Robbe-Grillet A. Analyse, théorie/ A.  Robbe-Grillet. – Paris, 1980. – P.278. 
136 Bluestone G. Op. cit. – P.62. 
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прагнення режисера щось повідомити своєму глядачеві. 

Для того, щоб передати це повідомлення іншому, режисер має 

розгорнути „сюжетний організм”, який би вміщав почуття 

заклопотаності. Третя стадія – створення „зображень-подій”, 

з яких і складається сюжетний організм137. Однак головною 

формальною ознакою кінематографічного сюжету, яким 

зумовлюються всі його особливості, є його довжина. 

 Бела Балаш писав, що саме довжина визначає стиль і зміст 

сценарію138. Це відзначали чимало митців, зокрема, Джон 

Фаулз, який у передмові до сценарію „Жінка французького 

лейтенанта” писав: „...довільні кордони, які покладені на 

довжину плівки, подібні до тих, якими обмежений драматург 

чи поет з його метричними законами”139. 

 Інші дослідники також робили різноманітні спроби 

представити структуру сюжету в кіно. Так, Ю. Лотман у праці 

„Семіотика кіно і проблеми кіноестетики” проводив паралель 

між побудовою сюжету в кіно і побудовою фрази в мові140.  

М. Ромм підкреслював важливу роль „мозаїчної будови 

кінокартини”141, яка визначає будову сюжету у кіно. Головними 

ознаками кінороману режисер уважав „стислість кожного 

окремого епізоду, що спирається на виразні деталі, 

на лаконічне слово, різкі перекидання з одного епізоду 

                                           

137 Уорт С. Разработка семантики кино/ С.  Уорт– М., 1972. – C. 139. 
138 Балаш Б. Кино. Op. cit. – C. 26. 
139 Focus on John Fowles. Op. cit. – P. 13. 
140 Лотман Ю.М. Op. cit. – C. 345. 
141 Ромм М. Op. cit. – C. 62. 
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на інший у розрахунку на те, що глядач багато чого 

сам додумує, домислює”142. Сценаристи, яким доводилося 

працювати над екранізаціями романів, говорили, насамперед, 

про те, що сюжет організується „кістяком” книги, тобто  тим, 

що письменник хотів донести до читача. „Я навчився бачити за 

палітуркою книги кістяк роману, що саме письменник хотів 

цим сказати...”143. Рей Бредбері, якому довелося працювати 

над сценарієм за романом Г. Мелвілла „Мобі Дік”, додає, 

що сценарист не повинен прагнути зберегти послідовність 

подій, викладених у романі, оскільки сюжет у кіно 

розгортається інакше, ніж у літературі. Шляхом пильного 

„вчитування” у роман сценарист знаходить його основну ідею, 

„кістяк”, які потім одягає у плоть подій та персонажів, і стає 

при цьому автором у повному розумінні слова, оскільки роман 

до цього часу вже в нього в крові: „цей процес займає більше 

шести місяців, коли оповідання проникає у вашу кров”144. 

Неминучу переорганізацію романного сюжету в сценарії 

відзначали і російські дослідники (В. Ждан, С. Фрейліх). 

Зокрема, вони вказували на те, що початок і кінець літературної 

і кінематографічної композиції майже ніколи не збігаються, 

тому що екран по-своєму „зав'язує” сюжет, обирає для тієї ж дії 

                                           

142 Ромм М. Op. cit. – C. 203. 
143 Déchery L. Turning words into colors. Robbe-Grillet's visual language/ 

L.  Déchery   .// Mosaïc. – vol. 32, septembre 1999. –№ 3. – P. 72. 
144 Bluestone G. Op. cit. – P.35. 
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інші опорні моменти і, нарешті, по-своєму завершує його145. 

Однак, попри все те, кінематографічний і літературний сюжети 

є варіантами однієї і тієї ж історії. Подібність і розходження 

романного й кінематографічного сюжетів, їхню діалектичну 

єдність фіксував Ю. Лотман: „Літературний шар оповідання, 

який переказують словами і який деякою мірою збігається 

зі сценарієм – і чисто кінематографічний, який можна собі 

уявити, але не можна переказати словами, утворять складне 

поєднання, що лежить в основі кіносюжету”146. 

Важливим поняттям при аналізі сценарію стає 

репрезентація, а саме опосередкована і сконструйована 

репрезентація як артефакт, що займає місце презентації, що, 

за визначенням Р.Барта, є безпосередньою і природною147. 

Децентрація, проголошена Ж. Деррідою, порівнює між собою 

всі  репрезентації історії, що існують або можуть існувати. 

Відсутність логічного і незаперечного центру призводить 

до того, що жодна  з репрезентацій не може претендувати 

на істинність і не може служити абсолютно авторитетною 

мірою історії. Усе залежить від того, як саме  представлено 

події; зі зміною оповідача міняється і зміст цих подій. Таким 

чином, автор, обираючи того або іншого оповідача, 

ніби обмежує поле зору читача, щоб розгорнути події певним 

                                           

145 Фрейлих С.И. Теория кино: от Эйзенштейна до Тарковского/ 

С.И.  Фрейлих. – М., 1995. –  41 с. 
146 Лотман Ю.М. Op. cit. – C. 671. 
147 Barthes R. Ouevres completes. – Paris, 1993. – P. 653. 
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чином. Говорячи про репрезентації в театрі, Ролан Барт писав: 

„Театр – це та практика, яка вираховує місце речей, які можна 

буде побачити; якщо я здійсню постановку таким чином, то 

глядач зможе побачити ці речі, якщо ні, то я можу 

використовувати ефект маскування, а вистава забезпечить цю 

ілюзію. Це є основою репрезентації” 148 (курсив Р.Барта). 

Отже, вибір оповідача у сценарії дозволяє висловитися 

персонажеві, якому в романі не дали слова; один і той 

самий сюжет виявляється репрезентованим по-різному. 

 Вибір точки зору має важливе значення і для романіста, 

і для сценариста, оскільки зрештою саме цим визначається те, 

яка історія буде розказана. Говорячи про це, англійський 

дослідник Вільям Джинкс наводить як приклад фільм  

А. Куросави „Расьомон”, де та сама  історія розказана чотирма 

героями, а єдиної версії подій не існує: усі чотири версії мають 

рівноправне існування149. Кінематограф взагалі охоче  

сприйняв ідею про множинність і рівність репрезентацій. 

Наприклад, А. Міхалков-Кончаловський у своїй книзі 

про фільм „Романс про закоханих” пише: „У цьому щастя 

режисерської професії: немає єдиного „правильного” шляху,  

є нескінченне багатство точок зору на світ”150. Якщо сценарій 

                                           

148 Barthes R. Op. cit. – P. 156. 
149 Jinks W. Op. cit. – P. 160.   
150 Михалков-Кончаловский А.С. Романс о влюблённых/ А.С.  Михалков-

Кончаловский // Экран.–  1972-1973. – С. 28.  
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і роман являють собою різні точки зору на той самий сюжет, 

то розходження між ними знаходять нове значення. Саме 

вони дають змогу виявити якийсь інваріантний сюжет, що існує 

раніше від роману і сценарію і знаходить конкретне вираження 

щораз у новій формі. Інваріант сюжету не залежить 

від технічних особливостей його вираження; він складається 

з персонажів і подій, відділених від мови оповідача. Саме 

його наявність допомагає нам  розглядати роман і сценарій 

як два варіанти того самого сюжету, як дві репрезентації. 

Можна сказати, що в інваріантному сюжеті укладені 

всі можливі репрезентації, якої б конкретної форми 

вони не набували, чи буде це роман, чи поема, чи сценарій, чи 

п'єса, фільм, вистава тощо. Маючи справу з романом, 

сценарієм, п'єсою, написаними на один сюжет, ми фактично 

маємо справу з поліваріантним сюжетом. Якщо  ми можемо 

ознайомитися з більшою кількістю варіантів, тим повніше буде 

в підсумку наше уявлення про інваріантний сюжет. Однак 

сюжет твору, як інваріант, не існує в якомусь  конкретному 

творі; він існує лише як уявлення, що сформувалося, у нашому 

випадку, у результаті процесів писання (роман) і читання 

(сценарій). Іншими словами, інваріант сюжету існує виключно 

у свідомості читача. Це свого роду сітка відповідностей, що 

накладається читачем на будь-який сюжетний варіант. Можна 

навести інше порівняння: інваріантний сюжет – це програма, 

що дозволяє користувачеві читати безліч різноманітних 
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текстових файлів, організовуючи роботу його комп'ютера. 

Існування безлічі варіантів сюжету приводить до його 

міфологізації. Сукупність різних варіантів утворить якийсь 

новий „надзміст”, який вже не належить жодному  з них, але є 

своєрідною універсальною моделлю даного сюжету. Це і є 

інваріант сюжету, який неможливо звести до жодного 

його конкретного вираження. Таким чином, інваріантний 

сюжет перетворюється на „міф”, що породжує все нові і нові 

інтерпретації. 

 Як приклад такого міфу, Андре Базен наводить сюжет 

про д’Артаньяна. Роман Александра Дюма-батька витримав 

величезну кількість екранізацій, і сам герой став елементом 

міфу, що вийшов за межі роману й існує незалежно 

від нього151. У даному випадку відправним пунктом 

міфологізації сюжету стає роман; однак можна уявити собі 

ситуацію, у якій його місце займе сценарій. Це відбудеться 

тоді, коли за тим самим  сценарієм почнуть знімати різні 

фільми; тоді сценарій міцно ввійде у світову літературу 

як особливий жанр, поряд із п'єсою. Цей шлях – від 

 театральності до літературності – уже пройдений драмою, що 

поступово з конспекту вистави перетворювалася 

на самостійний літературний твір, який можна інтерпретувати. 

Становлення кіносценарію як жанру можна буде вважати  

завершеним, коли збудеться побажання, висловлене  

                                           

151 Bazin A. Le cinéma de l’occupation et de la Résistance/ A.Bazin. – Paris, 1975. –  P. 70. 
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А. Михалковим-Кончаловським: „Дуже корисно і повчально 

було б, якби гарний сценарій давали б у нас ставити відразу 

двом або більш режисерам: як несхожі були б ці фільми!”152. 

Подібна мистецька практика, до речі, вже мала місце у  ХVІІІ-

ХІХ столітті з оперними лібрето, коли на пропоновану тему 

писали музику кілька композиторів.   

Природно, вершиною взаємодії літературного 

і кінематографічного сюжетів є екранізація. У сценарії, 

написаному за літературним твором, риси кінематографічного 

сюжету виявляються з особливою силою. З другого боку, 

екранізація завжди була предметом суперечки 

літературознавців і кінокритиків. Її перехідне положення між 

літературою і кіно давало багатьом дослідникам привід 

заперечувати її художню самостійність. Протягом  усієї історії 

кінематографа, особливо в перші десятиліття його існування, 

роль літературного тексту як джерела кінематографічного 

сюжету постійно піддавалася сумнівові. Скажімо, Бела Балаш 

виступав проти екранізацій літературних творів, оскільки, 

як він стверджував, кіно розвивається в іншому напрямку, ніж 

література, і мусить мати власні сюжети. Літературність 

роману, на його думку, є нездоланною перешкодою на шляху 

його екранізації: „Характерно, що в екранізованих романах… 

найбільш глибокі, значні й сильні місця роману не є такими ж  

                                           

152 Михалков-Кончаловский А.С. Романс о влюблённых/ А.С.Михалков-

Кончаловский // Экран.–  1972-1973. – С. 15. 
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у фільмі, саме тому, що їхня літературна специфічність робить 

їх непридатними для кінематографічного показу”153  [4, с. 86]. 

 Згодом, з розвитком кінематографа й утвердженням 

його позицій як  нового мистецтва, роль літературного джерела 

при створенні фільму взагалі звелася майже до нуля. У книзі 

„Динаміка фільму” Джозеф і Гаррі Фельдмани писали про те, 

що художня цінність літературного твору не відіграє жодної 

ролі при переведенні його на екран154. Таким чином, роман 

ніби „розчинявся” у фільмі, який було знято на його основі, 

займаючи при цьому виключно підлегле становище як  джерело 

фабули. Проте перше десятиліття після Другої світової війни 

в Англії, наприклад, стало „епохою екранізацій”  

(„an age of adaptations”), і в 1960-ті роки роман 

був „реабілітований”. Дослідники стали робити акцент саме 

на різниці літературного і кінематографічного сюжетів; 

тим самим стверджувалася художня цінність і самостійність 

і роману, і фільму за ним. Джордж Блюстоун зазначав, 

що фільм неминуче стане іншим художнім твором  

відносно  роману, що слугував його джерелом155. Джон Лоусон  

ставив художню цінність фільму в пряму залежність  

від того, наскільки він відрізняється від літературного 

                                           

153  Балаш Б. Видимый человек/ Б.  Балаш. – М., 1925. – C.86. 
154 Уорт С. Op. cit. – C. 31. 
155 Bluestone G. Op. cit. – P.64. 
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оригіналу156. Нарешті, Бела Балаш, досліджуючи 

розходження стилістичної обробки матеріалу в літературі 

і кінематографі, стверджував: „Саме визнання стилістичних 

законів усіх художніх форм і виправдовує переробки і робить 

їх необхідними”157. Андре Базен виступив на захист екранізації, 

остаточно затвердивши її позиції в кінематографі158.  

Ще однією точкою перетину літератури та кінематографа  

є сценарій. Однак якщо екранізація ввійшла в кінематограф 

на правах самостійного художнього твору, то сценарій  

(і особливо сценарій за романом) усе ще потребує захисту. 

У взаємодії літератури і кінематографа сценарій є 

посередником: якщо за літературним твором і фільмом 

ми готові визнати художню самостійність, то сценарій виступає 

лише як схема для режисера, написана літературною мовою, 

але за законами кінематографічного зображення. Тому не 

дивно, що сценарію відмовляли в будь-якому визначеному 

місці в мистецтві, чи то в літературі, чи то в кіно. У  ранніх 

статтях і виступах С. Ейзенштейн порівнював сценарій 

зі стенограмою майбутнього фільму, підкреслюючи в такий 

спосіб його службовий характер. Однак уже  1929 року в статті 

„Про форму сценарію” режисер виступає проти такого 

                                           

156Лоусон Дж. Фильм – творческий процесс, или язык и структура фильма /  

Дж.  Лоусон. – М., 1954. –  C. 206. 
157 Балаш Б. Кино. Op. cit. – C. 272. 
158 Bazin A. Ontologie de l’image photographique. Problème de la penture/ A.Bazin // 

Qu’est-ce que le cinéma. – Paris: Éditoins du Cerf, 1983. – P. 23. 
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споживчого ставлення до сценарію. „Центр ваги в тому, щоб 

сценарієм виразити мету того, що доведеться глядачеві 

пережити”159. Ейзенштейн протиставляє „номерному сценарію”, 

або „дребуху” (від німецького Drehbuch), форму так званої 

„кіноновели”, у якій сценарист вирішує поставлені перед 

ним завдання за допомогою літературної мови, удосконалюючи 

саме словесне вираження своєї ідеї. За літературну форму 

сценарію виступав і Бела Балаш. Він стверджував, що ситуація, 

за якої сценарій цілком розчиняється в знятому фільмі, 

докорінно неправильна й навіть шкідлива для кінематографа, 

оскільки від сценарію значною мірою залежить якість фільму 

і навіть майбутнє кіномистецтва. Пізніше, 1968 року, Балаш 

дійде висновку про самостійність сценарію як особливого 

літературно-художнього жанру, що і визначає історію кіно160. 

Однак М. Ромм, порівнюючи сценарій епохи німого кіно 

із сучасним йому сценарієм, казав, що цикл його розвитку 

ще не закінчений. У міру того, як  мова входила 

в кінематограф, сценарій за формою все більше наближався 

до п'єси, однак чітко виробленої форми кіносценарію, 

як відзначав режисер, не існує дотепер161 . 

 Варто зазначити, що єдності в питанні про форму сценарію 

немає й у наші дні: якщо на Заході сценарій традиційно 

                                           

159 Ейзенштейн С.М. Естетика кіномистецтва/ С.М.  Ейзенштейн.– К.: 

Мистецтво, 1978. –  C. 13.  
160 Балаш Б. Op. cit. – C. 4. 
161 Ромм М. Op. cit. – C. 35. 
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записується у вигляді драматичного діалогу з ремарками 

сценариста, то в Україні  він має форму прозового оповідання. 

Так само не було визначеності й у питанні про статус 

сценариста. Чи може сценарист вважатися самостійним 

автором, або ж він є ремісником на службі в режисера? 

Американський дослідник Дональд Чейз розв’язує це питання 

так: більшість сценаристів – ремісники, що роблять свою 

роботу; але деякі з них можуть уважатися справжніми 

митцями162. Критерієм добору при цьому служить художня 

цінність створених ними сценаріїв. 

 В останні десятиліття XX століття можна спостерігати 

тенденцію до визнання за сценарієм статусу самостійного 

твору, і то саме літературного. Скажімо, для А. Михалкова-

Кончаловського сценарій є не конспектом майбутнього фільму, 

а літературним твором, який необхідно екранізувати. Говорячи 

про сценарій Євгенія Григор'єва, що ліг в основу „Романсу 

про закоханих”, режисер відзначає некінематографічний 

характер мови, „білий вірш”, яким говорять герої, та інші суто 

літературні особливості. Таким чином, сценарій починає 

втрачати обов'язкову прив'язку до конкретного фільму і до 

кінематографа в цілому. Є. Єфімов відзначає, що сценарій має 

потенціал будь-якої гарної театральної п'єси; іншими словами, 

він надає простір для читацьких інтерпретацій і, таким чином, 

може і повинен екранізуватися кілька разів, різними 

                                           

162 Споттисвуд Р. Op. cit. – C. 36. 
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режисерами163. По суті, про це ж  писав С. Фрейліх, 

зауважуючи, що сценарій, з одного боку, став повноцінним 

літературним твором, а з другого – „ідейно-художньою 

основою екранного мистецтва”164. При цьому сценарій здатний 

приносити своєму читачеві естетичне задоволення. Уже той 

факт, що ми розрізняємо гарні і погані сценарії (саме гарні 

і погані з погляду читача), говорить про те, що до сценарію 

застосовні загальні критерії художньої оцінки. Як літературний 

твір сценарій може (і мусить) мати свого читача. У наш час 

сценарії видаються і читаються, причому мова йде не тільки 

про сценарії конкретних фільмів, але і про ті сценарії, фільми 

за якими не були зняті. Список опублікованих сценаріїв, 

складений Кліффордом Маккарті 1971 року, нараховує 388 

назв, серед яких сценарії Ділана Томаса, Теннессі Вільямса,  

Ф.С. Фіцджеральда, В. Фолкнера й інших відомих 

письменників. Опубліковано збірки сценаріїв Гарольда Пінтера 

в трьох томах; виданий сценарій Джона Ірвінга „The Cider 

House Rules”. Показово, що в передмові до цього видання 

Ірвінг підкреслює, що його сценарій не є копією фільму 

і розрахований не тільки на тих читачів, що дивилися фільм: 

„сценарій не відображає точність зйомки, він лише відображає 

послідовність монтажу”165.  

                                           

163 Ждан В. Op. cit. – C. 15. 
164 Фрейлих С.И. Op. cit. – C. 45. 
165 Morrissette B. Post-modern Generative Fiction. Film and Novel/ B. Morrissette // 

Critical Inquiry. – hiver 1975. – vol. 2, № 2. – P. 263. 
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Отже, сценарій є самостійним літературним твором, 

написаним з урахуванням законів кінематографічної 

зображальності. Яка ж природа і форма сценарію? Протягом  

історії кінематографа сценарій переживав вимушені зміни, 

пов'язані, насамперед, зі зміною й удосконалюванням техніки 

кінооповіді. В епоху німого кіно панував так званий „номерний 

сценарій”, у якому кожен кадр описувався з погляду 

оптимізації зйомки. Цей сценарій був цілком орієнтований 

на закони екранної зображальності і не припускав образного 

трактування сюжету. За „емоційний” сценарій, що зрештою 

прийшов на зміну „номерному”, виступали такі режисери, як            

С. Ейзенштейн,  В. Пудовкін та інші. Прикладом подібного 

сценарію може слугувати творчість А. Ржешевського (скажімо, 

сценарій „Дуже добре живеться” до фільму „Простий 

випадок”), він використовував суто літературні засоби 

вираження. Однак така форма кіносценарію не прижилася, 

і багато теоретиків кіно (наприклад, Н. Зархі) стали виступати 

за поєднання літературної та екранної образності у сценарії166. 

З приходом звукового кіно сценарій став повноцінним 

драматичним жанром. У 1930-і роки сценарій як повноправний 

вид літературної творчості був визнаний не тільки вченими, а й 

читачами; сценарії систематично публікуються нарівні 

з іншими літературними творами. Однак недолік якоїсь 

жанрової оформленості в кіносценарії турбував теоретиків кіно 

                                           

166 Тынянов Ю.Н. Op. cit. – C. 412. 
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і літератури. Висловив це занепокоєння Ю. Тинянов, який 

писав: „Невідомо, що таке сценарій, і тому важко говорити 

про те, яким йому бути”167. Учений мав на увазі, насамперед, 

відсутність чіткого розподілу на кіножанри, що, на його думку, 

і визначає будову сценарію. Суперечка режисерів і критиків 

про форму кіносценарію і про його статус як літературного 

твору дає змогу простежити подібність між сценарієм 

та античним екфрасисом. Приміром, Бела Балаш писав: 

„Сценарист словами пише картини; …він дає не зображення 

життя, а зображення картини, що за його описом ще має бути 

створена”168. Але і титри німого кіно – це той самий екфрасис: 

письмовий еквівалент того, що відбувається у фільмі після 

представлення тієї або іншої репліки. Кожен титр, таким 

чином, створює значеннєве поле, що покриває весь подальший 

простір кінострічки – доти, доки його не скасував наступний 

титр: чи не є це  екфрасисом?  

Так і у випадку з поняттям „екфрасис” точніше буде 

сказати, що воно застосоване не до будь-яких „трансформацій” 

– або, як казав великий майстер екфрасису Теофіль Готьє, 

„транспозицій” – мистецтв, а лише до тих, де  естетичний 

об'єкт, який піддається транспозиції, має континуальну 

природу, а той що транспонує – дискретну. Екфрасис – це  

різновид словесно-творчого „оцифрування” безперервного 

                                           

167 Тынянов Ю.Н. Op. cit. – C. 323. 
168 Балаш Б. Op. cit. – C. 83. 
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образу: художнього, музичного, театрального тощо.; 

протилежний процес краще буде називати „ілюстрацією”. 

Екфрастичне відношення незворотне; словесному описові 

піддається лише такий мистецький твір, у якого є денотувальна 

йому фігура (згадаємо твердження Женетта про „геометричну” 

абстракцію169); безпосередньо літературний текст описати не 

можна, а можна тільки викласти, оскільки у нього взагалі немає 

фігури — тема тексту не є його фігурою, а його стиль може 

містити  риторичні фігури, ґрунтуватися на домінуванні якоїсь 

фігури, але сам по собі цілісної фігури все-таки не утворює.  

Недолік жанрової визначеності позначався на формі 

сценарію. У книзі „Flashback” англійський режисер Джордж 

Пірсон згадував: „Наші перші сценарії були схожі на “сцени-

оригінали”, тобто коментувалося все, – і послідовність дії,  

і сюжет, і театральність постановки, участь глядача в ній, та 

його емоційний та фізичний стан”170. У такому вигляд сценарій 

був, скоріше, конспектом сюжету, ніж повноцінним твором. 

 Згодом  форма сценарію щораз більш наближалася 

до літературної. М. Ромм підкреслював відмінність сценарію 

від майбутнього фільму, оскільки в сценарії годі передбачити 

всі режисерські ходи: „Немає і не може бути такої форми 

літературного запису сценарію, що могла б усе передбачити, 

                                           

169 Genette G. Figures III/ G.  Genette– Paris: Seuil, coll. „Poétique”, 1972 . –  

P. 223. 
170 Bluestone G. Op. cit. – P.81. 
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усе пояснити, усе розкрити, усе витлумачити”171. У сценарію 

інші завдання: він має, скоріше, викликати в душі режисера 

якийсь емоційний відгук на розказану історію, для того, щоб 

режисер захотів викласти її в зримих образах. Сценарій, таким 

чином, має залишати читачеві можливість тлумачення, щоб 

із ним було цікаво працювати. Однак, за всієї літературності 

мови, сюжет сценарію розвивається за законами кінематографа. 

У сценарії неминуче відбувається руйнування літературної 

композиції, як відзначає В. Ждан. Він додає, що  за своєю 

 суттю сценарій не належить літературі, перебуває за її 

межами172. Це, звичайно, у першу чергу, стосується сценарного 

сюжету. З другого боку, режисерська робота являє собою 

інтерпретацію сценарію, а не механічне перенесення 

його на екран; отже, сценарій не дорівнює майбутньому 

фільмові, він не є його точною копією, а отже, не належить 

лише кінематографу. Кожний фільм, вважає М. Задо,  

є екранізацією, якщо мати на увазі перенесення сценарію 

на кіноплівку173.  Е. Єфімов додає, що сценарій може бути 

яскравим твором літератури (прикладом тому є твори  

О. Довженка,   А. Роб-Ґрійє, В. Шукшина)174. 

                                           

171 Ромм М. Op. cit. – C. 35. 
172 Див: Еремеев Л.А. Французский „новый роман”/ Л.А.Еремеев. – К.: Наукова 

думка, 1974. – 201с. 
173 Кино: энциклопедический словарь / под ред. С.И. Юткевича – М.: Сов. 

энциклопедия, 1986. – C.145. 
174 Ibid. – C. 118. 

___________________ 



102 

 

   Ален Роб-Ґрійє свого часу також розробив власну теорію 

щодо співпраці кінематографа та літератури, яку ми можемо 

простежити за його сценаріями (а не кінороманами). Не варто 

шукати в теоретичних розробках письменника визначення 

жанру „кінороману“, хоча принаймні чотири з його творів 

мають таку назву („Минулого року в Марієнбаді”, 

„Безсмертна”, „Поступове проникнення в насолоду” та  

„Вас кличе Ґрадіва”). Існують також екранізації цих творів,  

і  Роб-Ґрійє та дослідники його творчості замість терміна 

„кінороман” уживають термін „сценарій“, що дає підстави 

говорити  все-таки про існування жанрової невизначеності 

щодо цих творів, або свідомого ігнорування цього явища. Тому 

цікаво розглянути твори А. Роб-Ґрійє як сценарії, окреслюючи 

різницю між кінороманом та сценарієм, які можуть 

проявлятися як на формально-стилістичному, так і на 

фабульному (дієгетичному) рівнях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

Кіноестетика Алена Роб-Ґрійє 

У вступі до видання „Безсмертної” (1963) Ален Роб-Ґрійє 

дає визначення кінороману, яке об’єднує різні форми під 

однією обкладинкою: „Книга, яку ви збираєтесь прочитати, не є 

твором сама по собі. Твір – це фільм, який можна подивитися 

та почути в кінотеатрі. Тут ви нічого не знайдете окрім опису: 

це те ж саме, якби книга супроводжувала оперу, де було б 

написано про музичну партитуру та художнє оформлення, гру 

тощо  […] для того, хто ніколи не був на спектаклі, кінороман – 

це  читання музичної партитури […]”175.  

Якщо визначення форми кінороману важливе, то жоден із 

представлених творів в останньому виданні 2005 року „Scènario 

en rose en noir” не може бути його еквівалентом або моделлю. 

Кінороман  змальовує предмет, який досить важко піддається 

визначенню, окрім цього кожна з чотирьох книг, надрукованих 

у видавництві „Les Éditions de Minuit”, має  власну форму, яка 

значно відрізняється від інших. Спершу з’явився кінороман 

„Минулого року в Марієнбаді” (1961), та, за словами Роб-Ґрійє, 

у ньому „текст, який був відданий Рене”, дуже точно поділений 

на кадри з урахуванням діалогів; другий кінороман – 

„Безсмертна” поділений рівно на 355 планів; третій – 

„Поступове проникнення в насолоду” – це транскрипція 

діалогічної мови, яку не можливо зупинити, вона позначена  

                                           

175 Ferrato-Combe B. Écrire en Peintre. Claude Simon et la peinture/ B. Ferrato-Combe. – 

Еllug, 1998. – P. 5. 

___________________ 
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в тексті курсивом. Та, нарешті,  „Вас кличе Ґрадіва” (2002) – 

кінороман, який  передував виходу фільму та навіть початку 

його зйомок. Таким чином, на відміну від трьох попередніх 

кінороманів, цей останній не має жодної кіноілюстрації, жодної 

фотографії з фільму. Що стосується трьох творів „Транс-

європейський  експрес”, „Едем та після”, „Пастка з хутра”, які 

були видані в збірнику 2005 року, то вони є незавершеними 

кінороманами, вони і лише доповнюють цей жанр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таким чином, кінотворчість  Алена Роб-Ґрійє розвивається  

у двох формах: у формі фільму, зверненого до відчуттів глядача, 

та у формі кінороману, адресованого читацькому розуму, – однак 

у цій ієрархії кінематограф посідає домінантну позицію. 

Така роздвоєність є знаком особливих відносин між 

письмом романічним та кінематографічним письмом 

(використання терміна „кінематографічна оповідь” замість 

„фільму” є  також цілком виправданим). Це відправна точка, 

яка змальовує розвиток та рефлексію письменника про форму 

та функції роману. Кінороман прогресує, наслідуючи в цьому 

4. Фрагмент фільму  «Трансєвропейський  експрес» 

(1966), реж. А. Роб-Ґрійє 
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розумінні кінематографічний рух самого Роб-Ґрійє, це форма, 

яка постійно змінюється та адаптується в кожному творі по-

своєму.  Такий підхід до письма є  рефлексивним: тут автор 

вигадує та теоретизує. Один з інваріантів фільму складається  

з постійної деформації будь-якої оповіді. Така деформація 

підкреслюється або персонажем, або дисонансом між 

зображенням та звуком, або ж повторною дією як результатом 

монтажу.  

Ось чому фільми, які передували кінороманам, відсутні 

саме в цьому виданні, за винятком „Поступового проникнення 

в насолоду”, оскільки в архівах Роб-Ґрійє існує принаймні три 

варіанти цього, як він каже, дуже важливого для нього твору. 

Крістіан Метц зазначав, що кінематограф традиційно 

співвідноситься з мімесисом завдяки „багатству кіновиразності 

у визначенні реальності: рух, мова, звук, колір, а також завдяки 

здатності фіксувати майже все”176. Двовимірність  плівкового 

простору не провокує відчуження частини людей, які знають, 

що реально існує тривимірність. Але парадокс усе ж таки існує, 

оскільки оповіді сприймаються як справжні, через те, що 

глядачі не мають потреби в досконалому мімесисі, вони 

забезпечені особливими позначеннями, які дозволяють 

сприймати все, що їм показують на екрані. Ілюзія досягається 

через ефект копіювання реальності. Вся творча діяльність Роб-

Ґрійє протиставляється цій традиції, він навпаки створює 

                                           

176 Metz C. Essais sur la signification au cinéma/ C.  Metz. – Paris, 1983. – P. 9. 
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постійну реконструкцію сюжетної ліній та  примножує шокові 

ситуації у власних фільмах, які не можуть бути реальним 

відображенням навколишнього світу. Саме такі шоки 

(нетипові, сюрреалістичні ситуації) змушують глядача 

інтегруватися в ігрову та оповідну діяльність фільму або книги, 

у нашому випадку, – кінороману. 

Під час створення фільму існують три основні етапи: 

сценарій, зйомка та монтаж. Щодо першої фази, то Роб-Ґрійє  

завжди підкреслює, що сценарій може бути перероблений  

і змінений у будь-який час, не тільки через  нові ідеї, які не 

передбачалися автором до зйомки, а також через більш-менш 

несподіваний розвиток подій, викликаних або нав'язаних 

умовами зйомки. Він писав про фільм „Людина, яка бреше” 

(1968): „Я припустив, що за первісною схемою фільм має 

створюватися в процесі зйомок. Життя учасників і  кінотехніків 

також впливало на історію фільму; те, що відбувається  

у фільмі, є також частиною того, що відбувалося під час зйомок 

фільму. Одночасно фільм стає результатом того, що 

відбувається під час зйомки, та історією творчих пошуків 

митця; тому, на мою думку, буде неправильним залишати  

в остаточній формі  записи ще до зйомки”177. 

Оскільки сценарист запрошує до співпраці декого із своїх 

співробітників, вони можуть вносити власні правки до 

сценарію, то це є  чи не найбільш радикальною різницею між 

                                           

177 Robbe-Grillet A. Analyse... – P. 28. 
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стадіями сценарію та зйомки: „ ... так у фільмі «Едем та після» 

я питав у оператора Ігоря Лютера, які рухи камерою він хотів 

би робити, в такому чи такому ракурсі; є очевидним, що в цей 

момент я не знав, який із передбачуваних  рухів може вимагати 

ця структура, які з них будуть необхідні зараз, а які потім”178. 

 Коли Жана-Луї Трентіньяна запитали, що він думає про 

дещо театралізовані обставини, що склалися при створенні 

фільму „Людина, яка бреше”, він відповів, що кожна людина на 

знімальному майданчику, яка вболіває за фільм, чи то актор, чи 

асистент, чи технік, чи оператор, – усі  мають право втручатися  

в канву фільму179. Анрі Алекан писав про „Прекрасну 

полонянку”(1981), де йому довірили займатися монтажем: „Дуже 

приємно мати справу з Роб-Ґрійє. Це надійна людина. Він 

пропонує вам створити жахіття, але це явище не визначене.  Тоді 

він спрямовує своїх колег, як і що саме потрібно шукати”180. 

На знімальному майданчику Роб-Ґрійє закликає усіх своїх 

колег до винаходу та створення необхідної атмосфери, тим 

самим підтверджуючи Мекаса: „Найвища форма концентрації, 

мислення та інтуїтивного пізнання починається тоді, коли уява 

починає відхиляти заздалегідь розподілені  ментальні 

структури”181. 

                                           

178 Robbe-Grillet A. Oeuvres cinématographique/ A.  Robbe-Grillet.– Paris : Ministère des 

Relation extérieures, 1982. – P. 257-258. 
179 Fano M. La notion de partition sonore in  Robbe-Grillet Alain. Oeuvres 

cinématographique/ M.  Fano. – Paris, 1982. –  P. 37. 
180 Ibid. – P. 33. 
181 Metz C. Op. cit. – P.14. 
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Кінематографісти традиційно використовують еліптичний 

спосіб монтажу, що забезпечує наявність знаків, які себе чітко 

не проявляють, але забезпечують правильний рух камери та дії 

персонажів. Глядач ніколи не дивується, коли бачить 

персонажа, який підіймається по сходах,  і раптом цей 

персонаж  уже вгорі (реально минаючи фактичну кількість 

сходів), куди персонаж піднявся, не піднімаючись. Проте існує 

часовий та просторовий вакуум, оскільки режисер вирізає 

реальний час, відведений на виконання дії. Можна говорити 

про те, що глядач не бачив реальності, відтвореної у фільмі, 

оскільки режисер „використав” касету лише на 60 хвилин,  

а розповів історію або кількох хвилин, або годин, днів, років; 

Роб-Ґрійє  наполегливо працював з монтажем, демонструючи 

порожнечі, які утворюються під час розповіді.   

 Одна з естетичних прикмет кінороману полягає в тому, що 

Роб-Ґрійє використовував техніку неправильного монтажу,  

а еліптичний монтаж був у нього  чимось на кшталт карикатури 

на інший вектор художнього вимислу.  Класичне кіно дійсно 

намагається пов’язати плани в логічній, виваженій, правдивій 

послідовності подій, які співвідносяться одна з одною. Такий 

монтаж використовувався, коли необхідно досягти такого 

драматичного ефекту в розповіді, щоб глядач у це повірив.  

Роб-Ґрійє в цьому випадку використовує зовсім інші методи. 

Він використовує автономні наративні осередки та  надає 

перевагу перервності між планами, які ніби випливають один  

з одного, про щописав Годар: „Це не є правдивим 
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відображенням, це точне відображення”182. Так, Роб-Ґрійє 

навіть використовує фіксоване зображення у плані та 

послідовність зображень, знятих камерою до її зупинки, які за 

своїми ознаками становлять найменшу єдність у ланцюзі 

фільму. Там навіть послідовність фільму тримається більше на 

миттєвій фотографічності, ніж на кінетиці, зазвичай важливій, 

оскільки вона забезпечує сенсорно-моторну гомологію 

розповіді в її зв’язку зі світом. 

У своїх фільмах Роб-Ґрійє зупиняється на предметах, які 

гальмують розвиток сцени. Він замінює драматичну дію на 

кілька планів того або іншого предмета, які не пов'язані між 

собою. Такі послідовні відступи у фільмі є постійними.  

Прикладом можуть слугувати чотири плани з „Людини, яка 

бреше”: 

„793. Фармацевт підіймається по вулиці селища; 

зображення застигає. 

794. Камера знімає солдата, у якого за спиною автомат, він 

підіймає руки вгору. Зупинка на зображенні. 

795. Фармацевт зупиняється поряд із поліцейським 

кордоном. Камера стоїть навпроти солдата, який рукою показує 

напрям. 

796. Солдат щось шепоче іншому солдатові: чоловіки 

застигають”183. 

                                           

182 Robbe-Grillet A. Oeuvres cinématographique ... – P. 34.  
183 Robbe-Grillet A. Scénarios en rose et noir/ A. Robbe-Grillet. – Paris:Fayard, 2005. – P. 144. 

___________________ 



110 

 

Така техніка дає змогу детальніше зосередитися на 

ритуальному підсиленні, подібному до відомої сцени зваблення 

з фільму „Баррі Ліндон”  С. Кубрика. Паралельно мова йде про 

перешкоду, яку складають класична розповідь та  натуралізм 

оповіді. Вказуючи на свою автономність, кінематографіст 

змушує глядача сприймати фільм не як посередника зі світом, 

але як представника єдиної реальності. 

У кіноромані „Безсмертна” Роб-Ґрійє використовує іншу 

стратегію переривчатості – аритмічну  послідовність коротких 

планів та примноження несподіваних купюр, навіть тоді, коли 

дії персонажів ще не завершені чи тільки закінчуються; 

прикладом можуть слугувати такі плани: 

„11. ...   N повільно підіймає руку і з маленького стовбура 

видно лезо. 

Щойно жалюзі відкриються, план змінюється. 

13. ... він починає повільно повертати голову вліво, він 

дивиться. У той час, коли його обличчя опиняється напроти 

камери, план змінюється. 

21. ... N ... несподівано повертається на камеру .... План 

переривається, як тільки в камеру потрапляє обличчя N. 

31. [L] повертається ... на 180 градусів, на середині 

повороту план обривається”184. 

Варто зазначити, що сценарії, фільми, а згодом  

і кіноромани Роб-Ґрійє – це  театр постійного конфлікту між 

                                           

184 Robbe-Grillet A. L’immortelle/ A. Robbe-Grillet. – Paris:  Les édions de minuit, 1963. 

– P 23. 
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дією та статикою, своєрідний потужний шок для глядача через 

ефект контрасту між очікуваним та тим, що згодом з’явиться на 

екрані і зазвичай не збігається з логікою оповіді. Для таких 

сцен автор досить часто використовує жіночі образи. 

Використовуючи подібний контраст, митець виокремлює 

видовище міметичної ілюзії та ставить питання про статус 

різних рівнів дієгези, які додатково порушують план розповіді, 

що створює принаймні два типи співіснуючих художніх  

вимислів: перший (великий, власне історія) та другий, який 

співвідноситься більше не з оповіданням, але  з ментальною 

реальністю, яка нагадує пориви вітру. Ефект такої 

відторгненості ми зустрічаємо в деяких репліках персонажів, 

наприклад у „Людині, яка бреше”. Сцена в замку, коли  три 

співрозмовниці Бориса полишають його; він повертається до 

камери та звертається до глядачів, запрошуючи їх у свідки, 

звертається до них як частина кінематографічного процесу, 

тобто як актор, а не як кінематографічний персонаж; він каже: 

„Погляд Бориса спрямований на камеру, все створює картину 

справжньої розмови, спрямованої на глядача. На екрані, так, як 

його бачить глядач, зображення рухається, ніби іде розмова”185. 

Таким чином, утворюється дієгетичне та темпоральне 

непорозуміння, як у вже знайомих нам романах. У фільмі 

„Минулого року в Марієнбаді” немає визначальної різниці  

у формі між миттєвим представленням реальності та уявленням 

                                           

185 Robbe-Grillet A. Scénarios en rose et noir... – P. 68. 

___________________ 



112 

 

чи спогадом про неї. З цього приводу Ж. Дельоз зазначав про 

переплетіння „реальності та уяви, об’єктивного та 

суб’єктивного, опису та нарації“, які так по-особливому 

використовуються Роб-Ґрійє: „...річ проходить крізь 

нескінченність плану чи схеми, яка співвідноситься з власними 

„прошарками“ чи „аспектами”186. Інакше кажучи, це той самий 

об’єкт, який проходить різні маршрути, оскільки щоразу опис 

знищує об’єкт, у той час, коли уява створює новий. Кожний 

маршрут нищить та творить об’єкт. Але це слушно  

в „подвійному русі створення та витирання”, коли послідовні 

плани, незалежний маршрут, анулюючись, спростовуючись, 

відновлюючись, роздвоюючись, збираються створити 

одночасно єдиний прошарок  фізичної реальності та рівень 

єдиної тієї ж самої ментальної реальності, пам'яті чи розуму187. 

   Зміст кінороману децентралізовано: він перебуває поза 

традиційною синтагматичною прогресією, він написаний  

у парадигматиці власного наративного матеріалу й піддає, 

таким чином, сумніву усталені уявлення про темпоральність. 

Прогнозування не претендує на відновлення хронології, якій би 

була підпорядкована історія, проте вона хоче показати 

постійність темпоральності, яка продукується зображенням. 

Ми знову можемо процитувати Дельоза: „Нам відомо більше, 

ніж відображення опосередкованого часу, який виникає з руху, 

                                           

186 Deleuze G. Cinéma 2-L’image-temps/ G.  Deleuze.– Paris,1983. – P. 64 
187 Ibid. – C. 95. 
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більше ніж пряма картина часу, з якої походить рух. Нам 

більше відомий хронологічний час, який у разі необхідності, 

може бути порушений анормальними явищами, ми маємо час 

хронологічний та нехронологічний, який продукує головним 

чином „анормові”, „хибні рухи”188. Наприклад, випадок  

у „Едемі та після” (1971), коли перші п'ять планів 

представляють калюжу, завод, двері кафе „Едем”, дівчинку, яка 

п'є воду, труби. Дієгетичні відносини тут не очевидні, оскільки 

елементи засновані не на синтагматиці, а на обов'язковому 

прочитанні матеріалу, побудованого на принципі серійності. 

Зв’язок виглядає приблизно таким чином: вода з першого та 

четвертого плану, яку п’є Віолетта, та завод і труби  

з останнього плану. 

Саме до цього результату прагне кінематографіст та 

письменник в одній особі, коли в послідовність планів, які 

утворюють послідовний наративний сегмент, він раптово 

вводить  план без очевидного зв'язку  з ними. Ілюстрацію 

такого прийому знаходимо в „Поступовому проникненні  

в насолоду” (1974), де чотири картини уміщенні між двома 

сегментами: море та скелі, жіночі блакитні черевики, порожня 

пляшка, свічки, які є лейтмотивами цього твору. Плани 

побудовані не  згідно з логічним чи логічно-наслідковим 

принципом, а за принципом гри уяви.  

                                           

188 Ibid. – C. 169. 

___________________ 
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Подібні технічні прийоми є предметом дослідження 

французьких літературознавців не тільки на матеріалі  нового 

роману. Вони отримали назву „рамки порожнечі”; це явище 

характерне не лише для кінороманів, а досить поширене у всій 

творчості новороманістів. Структуру „рамки порожнечі” можна 

віднайти в текстах різних культур та епох, наприклад,  

у „Фальшивомонетниках” Андре Жіда: у відомому епізоді, де 

письменник Едуард згадує „Портрет родини Арнольфіні”  

ван Ейка та присутність дзеркала на цьому полотні, яке дає 

відображення цієї ж самої картини. Це внутрішнє подвоєння та 

сфокусоване примноження, яке досить часто використовує Жід, 

прояснили та, без сумніву, спричинили численні наративні 

наслідування  у другій половині сторіччя. 

Наприклад, діяльність видатного предка у „Георгіках” 

відсилає нас до нової точки відліку історії його життя: 

військова кар’єра, кохання, політичні погляди, невиконані 

обіцянки, чуттєве сприйняття життя, – на  це нас надихають 

численні портрети, документи, рукописи, які ми зустрічаємо  

в романі. У „Георгіках”  подібні посилання збільшують текст. 

Вони відсилають нас до викладення ідеологічних промов інших 

персонажів роману. Умови розповіді розміщуються в „рамці”, 

яка висвітлює питання сучасного автора. Оповідач  

у „Георгіках” К. Сімона чітко ставить проблему цінності 

традиційного історичного перебігу розповіді. У „Дорогах 

Фландрії” К. Сімона твори мистецтва подано у стані їхнього 
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занепаду, наприклад, пошкоджена картина предка, яка, 

здається, підтверджує факт скандального самогубства одного з 

героїв, тим самим спростовуючи офіційну версію роману.  

У „Георгіках” мармуровий бюст з’являється як символ великої 

ваги та як символ застарілої французької мови, яка потребує 

оновлення.   

Читання також дає привід говорити про „рамку 

порожнечі”: скажімо, у  „Ревнощах” ми помічаємо кілька рівнів 

загальної подвійності. Так з’являється вигадана Франком 

пригода А. Проте, з’являється сюжет цієї пригоди досить 

складним чином: через роман, який вони читають разом, який  

в свою чергу дає читачу джерело для вибору плану сприйняття. 

Така оповідь також є  прикладом абсурдного читання: обидва 

читачі доходять  висновку, що неможливо змінити сумний 

фінал оповіді, тому що „ніщо не змінюється у реальності”. 

Гіпотези героїв роману відсилають нас до загальної структури 

„Ревнощів”, вона ж нагадує структуру марення; цей художній 

прийом Роб-Ґрійє часто використовує у своїх творах. Химери 

програмує собі сам читач, серед послідовних гіпотез він 

знаходить власний образ у багаторазових описах об’єктів: це 

випадок геометричної розбивки бананової плантації та 

фотографії А., на якій переплітаються ковані деталі стільця. 

Найбільш характерним прикладом цієї реальності є опис співів  

індіанців,  відлуння наративної процедури та звіт прочитаного: 

„Мелодії такого роду – зовсім особливі, тому важко визначити, 
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чи перервалася пісня через сторонню причину – пов’язану, 

наприклад, з ручною працею, якою в цей час, напевно, 

зайнятий співак, – або   наспів закінчився природно. 

До того ж коли водій заспівує знову, це відбувається 

раптово і різко, на нотах, несхожих ні на початок пісні, ні на її 

продовження. 

Проте в інших місцях здається, що ось-ось настане кінець 

чогось, усе вказує на це: послідовне зниження тону, знову 

віднайдений спокій, почуття, що більше нічого сказати; але 

після ноти, що мала бути останньою, випливає інша, без 

найменшого порушення гармонійного зв'язку, з тією ж 

невимушеністю; за нею ще одна і ще; слухач думає, що він  

у самому серці поеми... і раптом без усякого попередження 

всьому приходить кінець”189 . 

Можна було б навести чимало прикладів, але достатньо 

поглянути з цього погляду на організацію „Використання часу” 

М. Бютора. У більшості випадків Бютор бере за основу розповіді 

мрію, посилання на міфічні оповіді та прийом „книга у книзі”. 

Головний герой його роману Брессон розглядає пам’ятники 

(римські пам’ятки мистецтва у „Змінах”), вітражі собору, 

одночасно в тексті згадується постать Каїна та поліційний роман, 

написаний Бюртоном (Бюртон/Бютор). Усе це дозволяє виявити 

численні рамки, які резонують одна з одною та утворюють 

                                           

189 Robbe-Grillet A. La Jalousie/ A. Robbe-Grillet. – Paris:   Les édions de minuit, 1957. – 

P. 100-101. 
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особливу структуру. Те саме відбувається з наскельним 

малярством у „Мізансцені” Клода Олльє190. 

Таке подвійне примноження у творі постійно вимагає 

динамічного перегляду тексту; новий роман, головним чином  

з початком 1970-х років, починає орієнтуватися на дедалі 

більшу множинність версій прочитання тексту. Таким чином, 

з’явилися  нові можливості шукати в анаморфах (тобто  

у широкоформатному зображенні), які є серцевиною твору, 

алегорії між „рамками порожнечі” та історією. Вони 

стимулюють рекурсивне читання і водночас ніби 

демістифікують процес створення оповіді: так у „Шлюзах” 

сітка викликає подібність із людським тілом, настроєм, 

дивними чорними випорожненнями, а також із переплетінням 

записів на сторінці. Найкращий приклад подібних відносин  

у творі знаходимо у книзі Бютора „Діалог з 33 змінами Людвіга 

ван Бетховена про Діабеллі”: він показує, що зміни не 

зводяться лише до єдиного посилання на якусь подію. 

Структури, які включають відступи від основної теми, досить 

ретельно були проаналізовані саме в новому романі.  

У новороманістів підкреслюється відсутність повернення до 

точки відправлення в тексті, вони намагаються створити 

можливість необмежених сполучень.  

                                           

190 Déchery L. Turning words into colors. Robbe-Grillet's visual language/  

L.  Déchery // Mosaïc. – vol. 32, septembre 1999. –№ 3. – P. 59. 
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Аналіз прикладів із нового роману показує, як 

функціонують „рамки порожнечі”, побудовані на 

пререпрезентації інших  реальних або фіктивних видів 

мистецтва (мелодія, музичний твір, вітраж, гобелен, картина 

тощо). Вони продукують ефекти інтратекстуальності та 

інтертекстуальності, пов’язаних у тексті. Один роман 

письменника  може відсилати читача до різних його творів, 

невизначена та незрозуміла „людська комедія” вибудовується  

в романах Пенже. Що стосується Роб-Ґрійє, то він включає 

негативних персонажів зі своїх попередніх творів у наступні 

романи як псевдоавтобіографічні постаті.  

Цілком зрозуміло, що такий спосіб читання одразу 

відсторонює більшу частину читацької аудиторії: йдеться про те, 

щоб менше розчинятися в історії твору, а звертати увагу на те, як 

побудована розповідь, що сховано всередині, а не на те, що існує 

на поверхні твору. З цього приводу часто цитують Жана Рікарду:  

„Мова йде віднині про пригоди оповіді, а не про оповіді про 

пригоди”191. Р. Кампф 1955 року називає такий процес читання  

„екзотичним фруктом”, а  Р. Барт виступає за боротьбу проти 

ідеології знищувати процес читання у сучасному суспільстві.  

У „Дослівній літературі” (1955), він робить висновок,  

що „Споглядач” „розвалив процес читання”192. Зі свого боку  

Ж. Рікарду (1973) дає назви цьому явищу: „роман у процесі”, 

„надмірне оповідання”, „оповідання-рамка”, „оповідання  
                                           

191 Ricardou J. La Population des miroirs. Problèmes de la similitude à partir d'un texte de 

Robbe-Grillet/ J. Ricardou // Poétique. –  1975. – № 22. – P. 202. 
192 Barthes R. Essais critiques/ R.Barthes. – Paris: Seuil (Points), 1971. – P. 21. 
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в занепаді”, „пошкоджене оповідання”, „трансмутоване 

оповідання”, „оповідання, яке неможливо прочитати”193. Стає 

очевидним, що досліджується не лише  наративна композиція, а й 

зміни, що відбулися із персонажами творів.   

Таким чином, більше немає наративного зв'язку між 

планами та їх послідовністю, а є постійне приховування таких 

розривів. Замість того, щоб добре маскувати перехід одного 

плану в інший,  Роб-Ґрійє підкреслює розрив при зміні планів 

та купюри у просторово-часовому континуумі історії. Плани  

перервані, потім розташовані один за одним, утворюючи 

відповідно новий зв'язок. З цього погляду можна констатувати, 

що монтаж Роб-Ґрійє є естетикою паратексту, оскільки Роб-

Ґрійє має бажання надати матеріалові фільму знакового змісту, 

стверджуючи при цьому, що кінематографічна розповідь, як 

така, що має у своїй структурі текстову розповідь, складається 

виключно зі знаків. У цьому він приєднується до Крістіана 

Метца, який наголошує, що „задум „лінгвістичного фільму” 

виправдався повною мірою, він повністю є „лінгвістичним”, 

максимально наближеним до мовознавства”194. У своїх романах 

кінематографіст руйнує класичний кінематографічний 

синтаксис, замінюючи його на раціональне поєднання 

„правильного” монтажу композиції, що відповідає його 

власним правилам та вподобанням:  

                                           

193 Ricardou J. Op. cit. – P.10. 
194 Metz C. Op. cit. – P.65. 
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„Коринф заходить до свого кабінету, щоб підійти до 

великого письмового столу [...] де на нього чекає перервана 

праця. Він бачить обличчя за дверима, в які тільки що пройшов. 

Він раптово зупиняється та дивиться [...] на вікно, яке не видно 

на картині, як і раніше картину, яка знаходиться внизу [...] 

У той час, коли він знову рушив з місця [...] план 

переривається, купюра ніби зависає в повітрі. В наступному 

плані ми бачимо дещо нове, але об'єктив, не попереджуючи 

нас, повертається на 180 градусів, зображення є антиподом 

відносно першого. Коринф сидить за столом, у вікна [...] 

дивиться [...] погляд, спрямований на камеру. [...]  

Такий тип „неправильного” монтажу, який я часто 

використовував у „Безсмертній”, [...] не міг задовольнити мій 

хор розчарованих техніків. Усе, що я хотів зробити, було 

просто неможливим. Я не був професіоналом (мене визнавали 

лише як письменника). Я не повинен рахуватися з жахливими 

темпоральними розривами на екрані, або ще гірше –  

з внутрішньою  подвійністю персонажа: так ніби він  

у майбутньому зустрів власного двійника віч-на віч”195. 

Іронія відчутна, оскільки Роб-Ґрійє глузує з цих дорікань 

(„[...] я втомився, повертаючи всьому порядок [...]. Звичайно, 

два місяці по тому, за столом для монтажу, я повирізав усі зайві 

картини [...]”) – оскільки копія теми є стрижнем всього твору: 

                                           

195 Robbe-Grillet A. Angélique ou l’Enchantement/ A. Robbe-Grillet. – Paris: Minuit, 

1987. – P. 183-184. 
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„Я, таким чином, зміг перевірити, що ефект на екрані буде 

відповідний. Я хотів сказати: добре для мене, що продовжуємо 

ці невпинні пошуки, саме йдучи назустріч моєму 

двійникові”196. 

Це той самий тип руху камери та фокусу, які використані  

в „Людині, яка бреше”:  на першому плані Борис, який прямує 

до лісу; він раптово зупиняється, щоб перестрибнути 

перешкоду – мертвий стовбур дерева. В той час, коли рух 

безперервний у синтагматичній ланці планів, раптово 

змінюється одне місце на інше: Борис не приземлюється на ноги 

позаду дерева, а опиняється на іншому боці лісу. Це явище 

повториться пізніше, коли Жан також стрибне, щоб завершити 

стрибок Бориса з попереднього плану в інших обставинах.  

У цьому фільмі безліч „неправильних” поєднань, їх годі 

порахувати. Згадаємо лише кілька: епізод 34, Борис указує на 

можливу позицію ворога, спрямовуючи свою зброю  ліворуч, але 

наступний епізод показує нам солдата в такій само позиції, у якій 

перебуває Борис у попередньому плані. Він спрямовує свою 

зброю ліворуч, і це означає для глядача подвійність картини: 

існує ефект незрозумілості між двома персонажами, які 

потрапляють в ірреальну ситуацію (мається на увазі, що Борис та 

солдат не бачать один одного, але прагнуть побачити); потім 

відбуваються події, які ніби знімають камери, розташовані одна 

навпроти одної: перша знімає Бориса з одного боку, друга знімає 

                                           

196 Ibid. – P. 184-185. 
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солдата з другого, так, що напрям автомата у просторі вліво 

визначено об'єктивом другої камери, але буде показано з правого 

боку першою камерою197. Ми фіксуємо тут початковий зв'язок  

у ситуації, яка буде порушена розділенням на два поля у двох 

протилежних перспективах. 

Іноді внутрішня розбіжність не помітна на перший погляд. 

Приміром, у „Безсмертній”, де дія починається, коли N та L 

гуляють вулицями Стамбула та базаром, збігаються епізоди 56 та 

62.  Отже, коли здається, що всі події відбуваються в один  

і той самий час безперервно, виявляється, що персонажі 

змінювали одяг: раніше в мечеті  L була вдягнута у спідницю та 

блузку, тепер вона вдягнута в декольтовану сукню на базарі;   

N був вдягнутий у темний костюм у мечеті, на базарі він вже  

у світлій куртці. Зміна буде ще раптовішою в епізодах 191 та 192, 

коли N змінює костюм, переходячи від однієї людини до іншої198.   

Схожі процеси знаходимо на рівні звукової доріжки, 

завдяки роботі композитора М. Фано, який фільтрував звуки на 

синтезаторі та передавав їх, хоча спочатку й не хотів цього 

робити. У „Грі з вогнем” (1975), наприклад, шарудіння чобіт 

поступово змішується зі звуками від багаття, імітуючи тим 

самим плескіт жерла вулкану: „Непомітно звільнити звук від 

відповідного розміру…, якоюсь мірою відсторонитися від 

нього, у розумінні того, що це формат акустичного характеру 

                                           

197 Robbe-Grillet A. Scénarios en rose et noir... – P. 58. 
198 Robbe-Grillet A. L’immortelle... – P. 51. 
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(тобто має висоту, інтенсивність, тембр, довжину). Це 

призвело, головним чином, до обробки музичного супроводу, 

це визначило співвідношення між даним звуком розповіді та 

необхідною, музичною екстраполяцією конструкції звуку”199. 

Щоб цього досягти,  Мішель Фано використовує аналогічні 

можливості звукового матеріалу: у „Людині, яка бреше”, 

кулеметна черга викликається ударами дзьоба птаха, 

вихлопними газами мотоцикла чи грою на тамбурині. 

Важливість музичного матеріалу збігається з давнім проектом  

„Пастка з хутра” Роб-Ґрійє та Фано, коли вони намагалися, 

починаючи з  чітко розрізнених дев'яти  звукових сегментів, 

„перетворювати об'єктивний звук на звук музичний“, чи, 

навпаки, помістити у твір „характерну музичну тему, яку 

машини можуть перетворити на природній шум”, так, щоб 

„герой сам  шукав подальший шлях відповідно до музики  

в такій чи іншій ситуації”200. 

Оркестр витворює особливу послідовність звуків, наприклад, 

у „Безсмертній”, де три звуки є основою (пневматична пошта, 

жіночий лемент та крик від шоку), але вони трапляються у фільмі 

в різних співвідношеннях, створюючи тим самим своєрідну 

гармонію та настрій. Вони йдуть одразу за темами співів, 

гуркотом мотора човна, які вказують на простір, де буде 

відбуватися дійство (замковий мур, дім, пляж, набережна 

                                           

199 Fano M. Musique en projet/ M. Fano. – Paris, Gallimard, 1975. – P. 155. 
200 Robbe-Grillet A. Piège à fourrure. Exposé du système producteure / A.  Robbe-Grillet // 

ObliqueParis: Borderie. – Octobre 1978. –  n.  16-17. – P.16. 
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Босфору),  усе це вказує глядачеві на візуальні та звукові 

генератори, навколо яких структурується твір.  

Цю систему можна порівняти з вагнерівським 

лейтмотивом. Ідеться про зчеплення в будь-якому моменті 

фільму звуку та зображення, коли поєднуються дві синхронні 

події, після цього автор відділяє звук від зображення, яке його 

породило, та використовує цей звук, коли не видно самого 

об'єкта, вказуючи глядачеві, що існує структурне повернення 

до нього. Тому повністю встановлюється система сповіщення, 

спогадів та оголошень. У тексті кінороману це позначено 

спеціальними ремарками щодо звуку.  

Задовго до кінця історії титри відіграють роль основи 

наративу, саме з них починається дія. Очевидно, ми не можемо 

стверджувати, що титри існують ще до оповіді, – оскільки вони 

є результатом ретроспективного монтажу. Проте титр має 

функцію сильного, добровільного показника, заснованого на 

принципах аудіовізуальної конструкції, яка має інформувати 

глядача в найбільш доступній формі. Роб-Ґрійє виправдовує 

створення таких титрів, бажанням надавати твору 

інтерактивності: „Для мене є ідеальним сприйняття фільму, 

коли я чекаю від глядача стовідсоткового сприйняття, ніби він 

сам став автором цього фільму, тому що насправді люди багато 

чого не бачать і не розуміють у кіно. Я вважаю, що людина стає 

гарним глядачем, коли вона розуміє, скажімо, половину 

зображення та одну десяту звуку”201  Це, зрештою, пояснює, 
                                           

201 Robbe-Grillet Alain. Analyse, théorie... – P. 212. 
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чому десятки структурних елементів „Едему та після” були 

пояснені ще в титрах закадровим голосом. 

Паралельно (ефектом неправильного візуального та 

звукового поєднання) Роб-Ґрійє  підтримує постійні конфлікти 

між зображенням на плівці та звуковою доріжкою, яка це 

зображення дублює. Традиційно звуки, музика, шумові ефекти 

покликані підсилювати зображення: це слова, які промовляють 

персонажі, стукіт сабо, який виступає у парі із зображенням 

коня, це також мінорна тональність, яка позначає драматичний 

характер дії. Реалістичний звук має бути з дією  

у функціональному співвідношенні. Домінік Аврон писав: „Уся 

звукова доріжка фільму має своє значення, якщо звук даремно 

використаний, він є лише паразитом. Семіотична функція звуку 

іде ще здалеку, з естетичної сили та енергетичної 

могутності”202. Розподілений згідно з функцією синхронії із 

зображенням, звук не тільки співвідноситься з ним та сприяє 

зрозумілості та підсиленню реалістичного мімесису. У цій 

будові фільму звук підпорядковується зображенню, він 

позбавлений наративної незалежності, оскільки має вторинну 

статичну функцію. Такі дослідники як Крістіан Метц 

стверджують, що найкраща музика та, яку глядач не чує. Він 

говорить про те, що фільм може обійтися без звуків, а без 

зображення – ні203. 

Роб-Ґрійє протиставляє цій класичній концепції вживання 

звукового матеріалу „Маніфест звукового контрапункту”, 

                                           

202 Avron D. L’Appareil musical/ D.Avron . – Paris: U. G. E., 1978. – P. 97. 
203 Metz C. L’étude sémiologique du langue cinématographique / C. Metz // Revue 

d’esthétique. – 1973 . – numéro spécial Cinéma : théories, lectures. – P. 48.  
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підписаний Ейзенштейном, Пудовкіним та Александровим 

1928 року. Автори проголошують, що „синхронний звук слугує 

для створення додаткового шоку: шоку між продукованою 

картинкою та монтажем планів, склеєних один за одним, згідно 

з гармонічними відношеннями резонансу чи опозиції, а не 

послідовності, вони мають додавати шок між різними 

елементами звукової доріжки, а також суперечності між звуком 

з одного боку та зображенням із другого”204. Фільм „Людина, 

яка бреше” є тому найкращим прикладом: скрипіння черевиків 

Бориса по гравію зменшується при його наближенні та 

збільшується при віддаленні. Звук тут не підпорядковується 

зображенню. У 533 плані, коли пляшка дуже гучно 

розбивається об землю, виникає ефект контрасту між 

фільмічною реальністю та звуками, які виникають у повній 

тиші протягом усього фільму205. 

У згаданому „Маніфесті” можна прочитати: „Почутий шум 

від чобіт  цікавіший, ніж побачений”206 . На цю фразу часто 

посилався  Роб-Ґрійє, оскільки використовував подібний 

прийом у багатьох фільмах, таких як „Гра з вогнем” та 

„Прекрасна полонянка”. Оскільки ці поля відключені від 

негайної дії, то визнаються, як повноцінний естетичний 

матеріал. Він здобув незалежність, яка дозволяє a posteriori всі 

ефекти монтажу та комбінацій між оптичними та звуковими 

позначеннями, що дає змогу говорити про ґрунтовну структуру, 

на якій наголошує Фано в „Людині, яка бреше”:  

                                           

204 Ейзенштейн С.М. Op. cit. – C. 177-178. 
205 Robbe-Grillet A. Oeuvres cinématographique ... – P. 67. 
206 Ейзенштейн С.М. Op. cit. – C. 26. 
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„Є горизонтальні звуки, довгі,  а є пунктуальні, як потрясіння, 

між цими двома є треті, інтерактивні, тобто автоматичні. Ці три 

типи звуків визначають, як потрібно грати саме  

з горизонтальним чи вертикальним зображенням”207. Звуки, 

слова, шуми, музика не розглядаються, як доповнення чи 

необроблена річ: „Як у музичній партитурі, апріорі жоден  

з елементів не переважає, так і звукова робота полягає  

в поєднанні слова, шуму та елементів музики”. Ось чому 

„звуки обрані не відповідно до фільмічної реальності, а за 

можливістю їх формального сполучення”208. 

 А. Роб-Ґрійє підтримує не збіжності, а конкуренцію різних 

елементів фільму, які можуть навіть перебувати у стані 

протистояння, яке фіксує Гардьє: „... починаючи з цієї прогалини 

встановлюється динамізм тексту: діючи за себе, кожний складник 

фільму хоче бути першим”209, а також Домінік Аврон: „Звукова 

доріжка стає дедалі вільнішим складником, який має 

реалізовуватися в єдності зі значенням”210 . 

Ця гра радикальної опозиції спостерігається в „Людині, яка 

бреше”, коли, наприклад, голос Бориса за кадром (як позначено 

у сценарії) додає: „Я вирушив у порожній готель”, і саме в цей 

час показують повну залу, тим самим спростовуючи слова 

Бориса. Побачивши це, його  голос за кадром знову каже: „Я не 

знаю, скільки часу там перебував”, за цим той самий персонаж 

                                           

207 Fano M. La notion de partition sonore in  Robbe-Grillet Alain. Oeuvres 

cinématographique... – P. 37. 
208 Robbe-Grillet A. Oeuvres cinématographique ... – P. 22. 
209 Gardies A. Le Cinéma de Robbe-Grillet/ A.Gardies. – Paris: l’Albatros, 1983. – P. 85-86. 
210 Avron D. Op. cit. – P.118. 
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проходить через порожнє село, а його голос стверджує:  

„Я вештався вулицями, невідомий серед юрби  народу”211. 

Голос за кадром також використовується у сценарії до 

фільму „Гра з вогнем”, коли нам показують банкіра в його офісі, 

потім слугу вдома в той час, коли голос за кадром каже такі речі, 

які повністю не співвідносяться з візуальною картинкою: 

„Дитина вже, в глибині горища, під занадто низькими, 

мовчазними, нерухомими балками; у другій половині літньої 

днини, я перечитував, саме так. Проколота наскрізь червона 

книга, яка просвічується на сонці, гарна дівчина, яка має тіло 

молодої лані, гнучкої, стрункої та позолоченої, її переслідують 

собаки, але зрештою вона падає в сільця мисливців, вони  

повертають її  до старого замисленого принца”212.  Після голосу 

за кадром ми неодноразово побачимо в тексті сценарію такі 

несумісні речі, як, наприклад, переслідувану дівчину й гострі 

предмети (наприклад, шприц з ін’єкцією від сказу). 

Подібні ефекти переносу є в інших „піктороманах”213 

письменника: „Коли він збирається опублікувати художні 

тексти, ілюстровані картинами (Дельво, Раушенберга, Ірини 

Іонеску, Гамільтона, Магрітта) – це, очевидно, для того, щоб 

грати тими великими відстанями, які ми відчуваємо між 

ними”214. Така поетика викривлення вводить радикальні 

                                           

211 Robbe-Grillet A. Scénarios en rose et noir... – P. 134. 
212 Robbe-Grillet Alain. Analyse, théorie... – P. 35. 
213 Jost F. Les téléstructure dans l’oeuvre d’Alain Robbe-Grillet/ Jost F. // Robbe-Grillet : 

analyse, théorie. Acte deu colloque de Cerisy-la-Salle. – Paris, U.G.É., coll. 10/18, 1976. – 

P 35-40.    
214 Robbe-Grillet Alain. Analyse, théorie... – P. 198. 
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відмінності між текстом та зображенням. Проте, такі 

зображення є більше фантасмагоричною фабулою, яка 

викликана у письменників спогляданням картини чи 

фотографічних зображень: „Спочатку зображення 

сприймається як похідний імпульс, це непостійна прогалина 

між текстом та зображенням, іноді це метонімічне 

повідомлення чи протиставлення, яке стає головним акцентом  

у грі. Таким чином, читач/глядач запрошується взяти участь  

у створюванні такого руху. Це дає змогу бачити картину, про 

яку розповідається”215. Скажімо, текст „Прекрасної полонянки” 

здається складеним із декількох картин, які відзначаються 

великою неузгодженістю. Наприклад, портрет молодої дівчини 

на початку книги: „Мовчання перериває жіночий крик, який без 

сумніву йде з бокової кімнати, крізь тонку перегородку; 

жіночий голос ясний, теплий, чистий помирає у великому 

крещендо. Освітлена квітка має колір свіжої рани”216. До того 

ж, екфрасис близький до іншого, досить розповсюдженого 

художнього прийому „тексту в тексті”, що не тільки коментує 

події основної частини твору, змушуючи глянути на все, що 

відбувається, з зовсім іншої точки зору, й надає текстові ще 

один ступінь відстороненості, виділяючи в середині тексту 

зони, які перебувають поза нашими можливостями виокремити 

їх самостійно.  

                                           

215 Deleuze G. Cinéma 2-L’image-temps... – P. 340. 
216 Robbe-Grillet A.  La Belle Captive/ A. Robbe-Grillet. – Bibliothèque des Artes, 1976. – 

P.73.  
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Стильові особливості кінороману „Минулого року  

в Марієнбаді” 

 

Структурно кіноромани Роб-Ґрійє нагадують сценарії (крім 

останнього кінороману „Вас кличе Ґрадіва”). Кінороман 

складається зі вступу автора, у якому декількома реченнями 

пояснюється зміст твору, потім іде назва твору та імена 

головних героїв кінороману та акторів, які зіграли їх у кіно. 

Сюжет кінороману викладений у кадрах, кожний кадр 

позначено цифрою. Після сюжету ми бачимо технічні 

пояснення щодо розкадрування та поєднання музичного 

супроводу й зображення. 

А.  Роб-Ґрійє, не зважаючи на те, що фільм був знятий 

раніше за кінороман, усе ж таки включає такі суто технічні 

деталі, як, наприклад, якість та кількість звукового супроводу. 

Це підтверджує його тезу про „оперну партитуру”: таким 

чином, з яким би з творів Роб-Грійє-письменника чи режисера 

ми не знайомилися, виникає необхідність звернення від 

друкованого слова до зображення (тобто до фільму) та навпаки, 

аби віднайти відповіді на численні загадки та питання, якими 

так захоплюється Роб-Ґрійє.  

У випадку з кінороманом „Вас кличе Ґрадіва” Роб-Ґрійє 

вигадує новий тип стосунків із читачем: за текстом кінороману, 

який написаний у досить іронічній тональності, письменник 
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пропонує читачеві стати режисером та створити власний фільм 

за цією історією. 

У структуру кінороману „Поступове проникнення в насо-

лоду”, як ілюстративний матеріал, включені фотографії.  

А. Роб-Ґрійє наголошує, що це саме фотографії, а не кадри  

з фільму. Не зважаючи на те, що для свого художнього твору  

Роб-Ґрійє обирає форму, яка належить царині кінодраматургії, 

зміст письменник намагається викласти у стилістиці романного 

жанру.  

Для більш чіткого окреслення рамки саме кінороману, 

розглянемо перший подібний твір А. Роб-Ґрійє „Минулого року 

в Марієнбаді”. Ален Рене та Ален Роб-Ґрійє одразу 

домовилися, що фільм належить Рене, а кінороман – Роб-Ґрійє. 

Роман  досить складний для сприйняття: важко стежити за 

сюжетом, ще важче переказати його фабулу. Кінороман 

побудований не на акторських діалогах, а на тлі, що часто 

відіграє  допоміжну роль у відкритті прихованої суті твору; 

проте  в цьому романі тло виходить на перший план, так, як і в 

кінофільмі. „Шозизм” Алена Роб-Ґрійє, який, на думку деяких 

дослідників, походить від особливого сприйняття світу, 

якнайкраще втілився в цьому кіноромані, створивши особливу 

просторову та часову реальність, де навіть головні герої А, М 

та Х більше схожі на речі, аніж на живих людей. Роб-Ґрійє та 

Рене неодноразово попереджали критиків про складність 

аналізу „Минулого року в Марієнбаді”.  
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 Звернімося до сюжету кінороману. Навіть попри те, що 

кінофільм з’явився раніше за кінороман, це не дуже допомогло 

критиці розібратися, „хто є хто“ ані у фільмі, ані в романі.  

У вступній статті самого Роб-Ґрійє, який вибачався за свої 

виключно технічні недоліки у творі, наголошується, що між 

цим романом та кіносценарієм існують суттєві відмінності.   

Роб-Ґрійє, перш за все, звертає нашу увагу на просторові  

та часові особливості, що характерно для кінороману в цілому: 

„Дія відбувається у великому готелі, це цілий світ із мармуру, 

колон, мереживної ліпнини, позолочених панелей, скульптур, 

слуг у застиглих позах”217. Об’єктив камери спрямований  на 

речі та на інтер’єр, який вони утворюють. Автор стверджує, що 

речі лише „присутні”, без сенсу, без об’єктивної необхідності, 

поза художнім часом та простором. Відчуття, що речі існували 

завжди, що вони ніби безсмертні, що вони були німими 

свідками подій не тільки рік тому, підкреслюється створенням 

образу особливого інтер’єру, який пов’язаний з кульмінацією 

кінороману – чи то вбивством, чи то зґвалтуванням, чи то 

самогубством. Варіантів кульмінацій декілька, а інтер’єр один  

і той самий, лише незначні відмінності з погляду А як жертви 

та Х як ката. Намагання Роб-Ґрійє відмежувати внутрішній світ 

героїв від інтер’єру втілилися в особливій розкадровці  

та монтажі. 

                                           

217 Robbe-Grillet A. L'Année dernière à Marienbad/ A.  Robbe-Grillet.  – Paris:  Les 

édions de minuit, 1961. –P.27. 
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Кінороман  Роб-Ґрійє можна порівняти з  лабораторією,  

де проводять досліди над жанровими структурами. Ми бачимо 

твір не цілісним, а розподіленим на його функціональні 

частини: простір і час, дійових персонажів (живих істот) і речі, 

поєднання звукового супроводу та сюжетної колізії. Звернення 

до монтажу є одночасно й вимогою кіномистецтва і стильовим 

прийомом Роб-Ґрійє; письменник у попередніх романах, 

особливо в „Ревнощах”, намагався по-особливому поєднати 

картини роману за допомогою кіномонтажу. Тональний монтаж 

(за термінологією С. Ейзенштейна) є основним у цьому романі: 

тут чоловік головної героїні роману „Ревнощі” внутрішньо 

вкрай напружений, а зовнішній пейзаж спокійний, майже 

„мертвий”, унаслідок чого пасажі дисонують один з одним за 

тональністю218. Кольори в „Ревнощах” – це гра світла та тіні. 

Кінороман „Минулого року в Марієнбаді” також насичений 

подібними елементами. Ми чуємо голос Х на абсолютно 

статичному та перенасиченому тлі. Голос Х та його емоційний 

стан не може вплинути на зміну інтер’єру, так само як й 

інтер’єр не впливає на стосунки Х та А. Лише сцена 

насильства, як у дешевих кінофільмах та романах, відбувається 

в кімнаті, яка оформлена в бароковому стилі, перевантажена 

деталями, з великим дзеркалом та ліжком, коштовними 

килимами та каміном. Таким чином, Роб-Ґрійє не вдалося 

остаточно розірвати зв’язок між героями роману та речами 

                                           

218 Robbe-Grillet A. La Jalousie/ A.  Robbe-Grillet. – Paris:   Les édions de minuit, 1957. – P 44. 
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довкола них. Але, якщо в „Ревнощах” кольори інтер’єру були 

занадто теплі (частіше це відтінки жовтого, які вказують на 

психічний стан героя), то в кіноромані „Минулого року  

в Марієнбаді” письменник використовує холодну кольорову 

гаму: сірий, блакитний, синій та нейтральний білий. 

Особливе місце в кіноромані посідає музичний супровід. 

Роб-Ґрійє у всіх своїх романах приділяє особливу увагу звукам 

та шумам або цілковитій тиші, бо, на його думку, краще іноді 

відмовитися від звуку, щоб підкреслити силу почуттів. Для 

Роб-Ґрійє музика є одним із просторово-часових індикаторів. 

Скажімо, кінороман починається з „романтичної, бурхливої, 

пристрасної музики, яку можна почути у фіналі фільмів...”219. 

Наступні репліки Х у сполученні з подібним музичним 

супроводом викликають у читача подив, оскільки виникає 

сумнів щодо часової адекватності сюжету, ми ніби починаємо 

дивитися кіно з кінця. Музика в кіноромані співвідноситься з 

людськими голосами, часто вони або народжуються з музики, 

або розчиняються в ній; часто какофонія з людських голосів 

перетворюється згодом на музику. Наприклад: „Музика 

супроводжує наступні переміщення, її суть так і не стає більш 

насиченою”220. Кінороман починається і завершується 

супроводом оркестру, значення якого підкреслив Роб-Ґрійє  

у фінальній фразі кінороману: „Потім перемагає музика”221. 

                                           

219 Robbe-Grillet A. L'Année dernière à Marienbad ... – P. 23. 
220 Ibid. – P. 17. 
221 Ibid. – P. 172. 
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Роб-Ґрійє обов’язково подає кілька варіантів розв’язання 

конфлікту. Альфред Хічкок, який мав великий вплив на кіно 

„нової хвилі”, активно співпрацював з Годаром. Ф. Трюффо 

згодом написав книгу про вплив Хічкока на французьке кіно222. 

Ален Рене також відчув на собі вплив режисерської техніки 

Хічкока, його прийоми він утілив у наступному після 

„Минулого року в Марієнбаді” фільмі – „Мюріель”. Роб-Ґрійє 

використав режисерські здобутки Хічкока у власному 

кіноромані  „Безсмертна”. Альфред Хічкок винайшов свою 

„мелодраму”, але це не історія закоханих, а історія злочину, яка 

створює атмосферу напруги та втягує в цю атмосферу героя, 

який частіше за все безневинний. Такі відчуття отримали назву 

„саспенс” (від англ. „suspense” напружене чекання, жанр 

пригодницького роману чи фільму). Хічкок володіє увагою 

глядача не тільки в силових точках сюжету, а й у сценах 

експозиції, протягом нецікавих епізодів. Дві сцени сильного 

„саспенсу” не бувають у нього пов’язані звичайною сценою, 

тому що Хічкок ненавидить усе звичайне (у Роб-Ґрійє також 

існує принцип „незвичайності”). Ерік Ромер та Клод Шаброль 

писали в книзі „Хічкок – перші сорок чотири фільми”: „Один з 

найвидатніших за всю історію кіно винахідників форми. Лише 

Мурнау та Ейзенштейн, можливо, змогли б витримати в цьому 

плані порівняння з ним… Форма в нього не прикрашає зміст, 

                                           

222 Truffaut F. Le cinema selon Hitchcock/ F.  Truffaut.– Paris, 1966. –168 p. 
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вона його створює”223. Хічкок створював фільми, засновані на 

принципі розриву між зображенням та діалогом, що дозволяє 

одночасно знімати першу (очевидну) та другу (приховану) 

ситуації, що додає візуального драматичного ефекту. У Роб-

Ґрійє захоплення „саспенсом” досить помітне в романах, але  

у нього це трансформується в пародіювання детективного 

жанру, а згодом і трилера, як, прикладом, у романі „Проект 

революції в Нью-Йорку”. Кінороман „Минулого року  

в Марієнбаді” не уникнув детективної інтриги, але, на відміну 

від класичного детективу чи то трилера, він не дає відповіді на 

питання „хто винен”; ми бачимо і жертву, і злочинця, навіть 

свідка, але чи був самий злочин і яким він був – убивство, 

зґвалтування, самогубство, ми так і не дізнаємося. В кіноромані 

відчувається „саспенс”, але ми ніколи не маємо остаточної 

відповіді щодо розкриття злочину, і Роб-Ґрійє радить 

змиритися з цим. Повертаючись до музики в кіноромані, слід 

зазначити, що вона все ж таки не має на меті створити лише 

відповідну гнітючу атмосферу злочину, як-от у Хічкока. 

Ще однією стильовою особливістю кінороману Роб-Ґрійє  

є так звана „дзеркальність”. Феномен „дзеркальності” 

проявився ще в першому романі митця „Гумки”, в якому 

інспектор Валлас бачить своє віддзеркалення або віддзеркалене 

оточення. „Дзеркальність” Роб-Ґрійє вирізняється зовнішнім та 

внутрішнім проявом. Тобто, крім реального фізичного 

                                           

223 Ibid. – P. 35. 
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віддзеркалення речей та людей у дзеркалі або дзеркальній 

поверхні, автор створює двійників у просторі та часі.  

В „Гумках” – це двійники Едіп-Валлас, у „Споглядачі” – 

Матіас-маньяк, проте в кіноромані „Минулого року  

в Марієнбаді” дзеркала підкреслюють особливу холодну 

палітру кольорів, які в ньому домінують.  Дзеркала в Роб-Ґрійє 

„чорні“, „великі”, „у незвичному стилі (це навіть добре,  

бо дзеркало вже фігурувало в одному з салонів готелю, і, як ми 

знаємо, не один раз)”224. „Дзеркальність” Роб-Ґрійє може 

проявитися у вигляді картин у рамках, які до найменших 

дрібниць повторюють реальний пейзаж, далі ж картина  

і реальність змішуються, як, наприклад, у романі „У лабіринті”  

(картина „Поразка під Рейхенфельсом”), де, зокрема, детально 

зображено портрет солдата, який є дзеркальним відбиттям 

персонажа роману. В кіноромані „Минулого року  

в Марієнбаді” Роб-Ґрійє вказує: „Зі зворотного кута знята стіна 

салону, на якій висить великий малюнок у багатій рамі,  

в точності скопійований з натури (справжній пейзаж ще 

з'явиться у фільмі” і „у самій глибині – фасад готелю, такий 

самий як на малюнку, що прикрашає стіну одного із 

салонів...”225. 

Взагалі кінороман „Минулого року в Марієнбаді” є одним із 

різновидів лабіринтів, які створює Ален Роб-Ґрійє; його попередні 

                                           

224 Robbe-Grillet A. L'Année dernière à Marienbad ... – P. 25. 
225 Ibid. – P. 25. 
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романи „Гумки”, „Споглядач”, „У лабіринті” побудовані за 

принципом зовнішніх та внутрішніх лабіринтів, якими мандрують 

герої романів. Ефект схожості будинків, кімнат, інтер’єрів 

поступово створює напругу в романах, а в кіноромані 

нескінченність кімнат готелю та їхня схожість викликає відчуття 

ірреального, що підкреслюється відсутністю імен головних героїв 

та незрозумілістю інтриги, яка також видається ефемерною. 

Проте дослідник Томас Бельтцер стверджує, що „Минулого 

року в Марієнбаді” – насправді лише копія роману Адольфо Біоя 

Касареса „Винахід Мореля” (1940), що з’явився  

за двадцять років до твору Роб-Ґрійє226.  Бельтцер замислюється 

над співвідношенням постановки фільмів і літературних текстів 

та доходить висновку, що Алену Рене не вдалося втілити задуми 

письменника, вони створили „алюзію на алюзію”, тобто, Роб-

Ґрійє списав свій твір з роману Касареса, а Рене зробив фільм 

уже з твору Роб-Ґрійє. Та якщо роман Касареса тяжіє до 

фантастичного жанру, то Роб-Ґрійє нівелює це, використовуючи 

естетику модернізму. Бельтцер наводить статтю з Британської 

енциклопедії, в якій ідеться про те, що „Винахід Мореля” 

Касареса слугував Роб-Ґрійє основою для його сценарію 

(зауважимо, не кінороману) „Минулого року в Марієнбаді”.  

Бельтцер звертає увагу на те, що для європейського 

літературного процесу фантастика – це традиційно низький 

                                           

226 Crouzet M. Espaces romanesques/ M. Crouzet. – Paris: Presses Universitaires de 

France, 1982.  –P. 35. 
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жанр, особливо в естетиці модернізму, і саме тому Роб-Ґрійє 

старанно приховує справжні витоки свого натхнення, 

фантастичний роман Касареса (хоча жодного письмового 

підтвердження в самого Роб-Ґрійє ми не знаходимо). Для 

Томаса Бельтцера „Минулого року в Марієнбаді” є лише 

окремим дослідженням окремого замкненого простору, 

претензійною моделлю створення іншої реальності227. Касарес 

та Борхес видаються дослідникові більш органічними, ніж Роб-

Ґрійє в літературі того періоду, оскільки Роб-Ґрійє, на його 

думку, намагається відродити вже „змертвілий модернізм”.  

Разом з тим, Бельтцер розвиває цікаву думку про те, що 

створення таких окремих світів, як у Роб-Ґрійє, Касареса, 

Борхеса, Рене (в кінематографі) отримує своє продовження  

в кінострічках „Шоу Трумена”, „Соляріс”, „Апокаліпсис 

сьогодні”. Тобто це є створенням альтернативної реальності, 

яка б не була копією сьогодення, але викликала в читача  

(чи глядача) відчуття справжності.  

 

 

 

 

 

 

 

                                           

227 Ibid. – P. 36. 
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Особливості образної структури  кінороману 

„Безсмертна” 

Ален Роб-Ґрійє у передмові до кінороману вимагає забути всі 

постулати реалістичного роману228. Для того, щоб узяти участь  

у цьому святі зображення (не важливо –  

у кіно чи в романі) необхідно зберігати 

повну свободу вибору та відхилити 

панування змісту, яке нав’язується 

традиційною розповіддю. Роб-Ґрійє 

обирає форму кінороману тому, що вона 

виражає рух, який не має кінця. 

Письменник запрошує читача одночасно  

                                          і до створення, і до критичного 

осмислення створеного229. 

Саме з „Безсмертної” цей безмежний простір зображень 

стає символом відсутності єдності. Романи та фільми Алена 

Роб-Ґрійє завжди пов’язані з агресивним неприйняттям та 

нерозумінням критикою та читачами. Парадоксально, що це не 

через відсутність елементарних знань, а навпаки, через велику 

кількість різних умовностей, звичок сприйняття, через архаїчні 

коди та незаперечні раціональні структури. Письменник 

нагадує, що будь-яка хронологія може бути лише умовною. 

Ментальні картини ідуть одна за одною в супроводі спогадів, 

                                           

228 Robbe-Grillet A. Analyse, théorie/ A.  Robbe-Grillet. – Paris, 1980. – P. 121. 
229 Freud S. Le Délire et les Rêves dans la Gradiva de W. Jensen/ S. Freud – Paris: 

Gallimard (Folio essais), 1991. – P. 124. 

5. Афіша фільму «Безсмертна»  

(1974), реж. А. Роб-Ґрійє 
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вимислу, фантазій чи антиципацій. Таким чином, ми не можемо 

стверджувати, що кінороман – це ілюзія реальності, оскільки 

реальність, за Роб-Ґрійє, сама ілюзорна230. 

Безумовно, така позиція відновлює питання про форму 

оповіді як історичного продукту суспільства: елегантність 

творів Жана Расіна відображає мову аристократії тієї епохи; 

бальзаківська оповідь відображає тріумф буржуазії початку 

ХІХ століття; навіть голлівудська оповідь є символом 

американського економічного розвитку, вона згодом стала 

світовим явищем та знайшла наслідувачів по всьому світу. Роб-

Ґрійє писав, що ми живемо „в суспільстві, яке ще не віднайшло 

власної мови, і використовує вже наявну. Нас намагаються 

змусити повірити в те, що форма оповіді у Бальзака – це вічна 

форма. Тоді ми повинні стверджувати, що моральні та 

політичні цінності 1830 року є природними, а отже, 

вічними”231.  Те, що намагається разом робити література та 

кінематограф – це шукати нову мову, яка може передати нашу 

дійсність. Така мова повинна відмовитися від ідеї лінеарного 

часу (спрямованого та заспокійливого), і  несумісного  

з сучасним розвитком мислення232 . 

„Безсмертна” чудово ілюструє потребу сучасної літератури 

у звільненні від панцира веризму. Події розпочинаються з того, 

що молодий професор тільки-но прибув у Стамбул, столицю 

                                           

230 Robbe-Grillet A. Pour un nouveau roman/ A.  Robbe-Grillet. – Paris, 1969. –P. 74. 
231 Ibid. – P. 77. 
232 Ibid. – P. 11. 
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міфічного Сходу в екзотичних романах та на туристичних 

поштових картках. Його погляд на країну – це погляд іноземця, 

який не розмовляє мовою цієї країни, але це дозволяє 

захопитися винятковою загадковістю легенд Туреччини. Роман 

є довгою прогулянкою старовинними вулицями 

Константинополя з його баштами, давніми, майже знищеними 

палацами на тлі турецького монотонного співу. Розповідь про 

прогулянку несподівано переривається появою великого плану 

жіночого обличчя Франсуази Бріон. Цей жіночий образ стає 

центром оповіді, сюжет якої розвивається на тлі спалахів 

ревнощів та інших марень головного героя, оточеного описами 

турецької реальності. Чарівна незнайомка, яку він зустрів 

випадково, є водночас загадковою, недосяжною, чуттєвою, 

покірною та… мертвою. 

 Ален Роб-Ґрійє наголошує, що „…часто я приховую за 

алібі дещо на кшталт розумового реалізму, який  

я протиставляю  цільовому реалізмові. Я завжди кажу, що я так 

живу; мою уяву треба примушувати сприймати сучасність. 

Численні речі є частиною моєї реальності, тому що я про них 

мріяв та уявляв їх. Я казав, що елементи перервності присутні в 

моєму розумі. Кожного разу я перестрибую з одного місця на 

інше. Це є суб’єктивним реалізмом, який мав би протистояти 

так званому об’єктивному реалізмові. Ці поняття дуже 

суперечливі, їм важко надати форму…”233. 

                                           

233 Ibid. – P. 46. 
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Як бачимо, у „Безсмертній” персонажі, пейзажі, дія 

виходять за межі простору та часу в ментальному світі, вони 

перебувають поза будь-якими хронологічними орієнтирами.  

Якщо „Гумки” Алена Роб-Ґрійє з’явилися у вигляді „нео-

детективу”, ще до появи самого терміна, та стали свідченням 

народження нового роману в прямому розумінні цього слова, то 

поява кінороману „Минулого року в Марієнбаді”, який був 

написаний для Алена Рене, а потім і „Безсмертної” (фільм уже 

знімав сам новороманіст), були першими спробами перенести 

на екран, а згодом й у прозовий твір, естетику неможливості 

„визначення значення сущого” та віри в те, що „найголовніше  

у світі – це  реальність”234. Його естетика сувора та 

антигуманістична, проте Роб-Ґрійє вважає її придатною для 

літератури та кінематографа. Якщо там  і є місце значенню,  

то воно не мусить захоплювати нашої уяви. 

Премія „Деллюк” 1963 року символізує глибинний зв'язок 

між  фільмом  „Безсмертна” (згодом – кінороманом) та 

критичним осмисленням масової культури 60-х років, коли цей 

процес досяг апогею завдяки стрімкому розвитку 

літературознавства, мовознавства та психоаналізу. (Дійсно, 

„Деллюк” завжди випереджав сучасників, „відкривши”, 

наприклад, сюрреалістів у кінематографі.) 

„Безсмертна” розповідає про пристрасть між викладачем 

французького ліцею та Л., красивою та чарівною жінкою. Треба 

                                           

234 Milat C. Robbe-Grillet romancier alchimiste/ C.Milat. – David, 2001. – P. 19. 
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зазначити, що не зважаючи на ті події, які відбуваються в 

кіноромані, ми завжди перебуваємо в полоні „стереотипу”, 

відповідно до теорії автора, яку він почав розробляти ще з 

„Будинку побачень”. Зазначимо, що ці „стереотипи” автор бере 

з глибин масової культури, але від твору до твору вони 

набувають характерного „садистського” символізму   

(наприклад, „Проект революції в Нью-Йорку”)235 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Роб-Ґрійє часто стверджував, що „Безсмертна” є твором  

„ні про що”, про „правду, неправду та віру” і розвивається „як 

роздуми про реальність (чи недостатню реальність)”236. 

Тривалий час критики погоджувалися з цими твердженнями 

Роб-Ґрійє, але лише зараз цей проект став більш зрозумілим. 

Мова йде про те, щоб відновити еквівалентність між такими 

двома однаково загадковими та хвилюючими явищами, як 

Жінка та Схід. Цей зв'язок досліджувався, як відомо, ще  

Енгром, Нервалем, Готьє у ХІХ столітті237 . 

                                           

235 Praeger M.  Robbe-Grillet : Pour une ethnologie post-moderne/ M.  Praeger //New 

Novel Review. –printemps 1997 . – vol. 4, № 2. – P. 88. 
236 Milat Ch. Op. cit. – P.129.  
237 Кракауэр З. Психологическая история немецкого кино (От Калигари до 

Гитлера)/ З.Кракауэр. – М.: Искусство, 1977.– C. 269. 
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Схід у кіноромані представлений жіночим голосом 

(„глибоким і чуттєвим”), прогулянками вздовж Босфору, де 

давні руїни нагадують документальний фільм Леона Пуар'є 

епохи колоніалізму238. У „Жовтому круїзі” (La Croisière jaune, 

1932) Схід схожий на безлюдний музей, де тубільці 

з’являються лише тоді, коли потрібно рятувати білих „шукачів 

пригод”. У кіноромані Роб-Ґрійє ця чуттєва подорож рікою 

буде перериватися незрозумілими звуками (у фільмі їх 

створював славетний Мішель Фано), які символізують 

автокатастрофу, до якої потрапляє героїня. Звернімо увагу на 

принцип недотримання оповідної хронології, обов’язкового 

маркера авангардизму, який створює один з головних 

„лейтмотивів” кінороману – образ мертвої жінки з великими 

розплющеними очима. У цей спосіб чуттєвість жінки пов’язана 

з її смертю; некрофілія також є одним із постійних мотивів 

аналізованого твору. Письменник зближує смерть жінки  

і старого ладу на Сході, творить „однорідну масу” з почуттів. 

Жорстокість зображення та одночасна млявість діалогів, яку 

постійно піддавали критиці, була необхідною Роб-Ґрійє для 

створення „некротичної” теми239. Крім того, письменник 

активно використовує фотостереотип у сприйнятті жінки, тобто 

намагається представити жіноче обличчя в ідеальних 

пропорціях із погляду чоловіків та тогочасних журналів. 

                                           

238 Robbe-Grillet A. L’immortelle/ A.  Robbe-Grillet.  – Paris:  Les édions de minuit, 1963. – P. 8. 
239 Lafontaine Cecile A. Variations on the Detective Story. A Study of Borgès, Nabokov, 

Robbe-Grillet/ A.Lafontaine Cecile. – University of Alberta Press, 1981. – P. 121. 
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Роб-Ґрійє також вживає принцип надання персонажам 

статусу нерухомої речі. Він керує людьми, які переміщуються  

в будівлі, на міській площі, в саду таким чином, ніби вони  

є шаховими фігурами. Цей прийом письменник уже 

застосовував у „Минулого року в Марієнбаді”. Але  

в „Безсмертній” до цього приєднується ще традиція уявлень 

про Схід, застиглий у минулому, де кожна річ нагадує мрію, де 

люди нічого не роблять. Численні художники від Делакруа до 

Жерома, малювали Схід у його екзотичних жорстоких звичаях, 

що завжди збуджувало уяву європейців, тому в кіноромані Роб-

Ґрійє невипадкова поява людини з собаками, які переслідують 

жінку240. (Сам письменник не любив собак, і не міг пояснити, 

чому вони з’являються в кожному з його творів.) 

 Персонаж Л. – це утриманка, яка нічого не робить, тільки 

споглядає Босфор, сидячи весь день на стільці або гуляючи. 

Вона є  носієм відповідей на загадкові питання головного 

персонажа. Ми не побачимо жодного виду діяльності у творі. 

Про те, що дія відбувається в реальному світі, нагадують лише 

звуки праці в гаражі, там, де знаходиться фатальна машина, та 

шум із порту. „Великий моторний човен зараз пропливає, його 

характерне „так-так-так” досягає максимальної інтенсивності,  

а потім зменшується; саме в цьому напрямку дивиться 

нерухома Л., зліва від великого вікна”241. 

                                           

240 Robbe-Grillet A. L’immortelle... – P. 32. 
241 Robbe-Grillet A. L’immortelle... – P. 21. („Une grosse barque à moteur passe à ce 

moment, et le tac-tac-tac caractéristique atteint son intensité maximum, pour décroître 
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Ці східні бездіяльні „стереотипи” не мають ані для автора, 

ані для читача жодного значення, окрім символу культурних 

упереджень та расизму. Проте в контекстуальному плані всі ці 

зображення та звуки мають сенс, оскільки лише  французький 

професор „працює” в цьому кіноромані. Не тільки тому, що ми 

бачимо його на сторінках частіше, ніж інших чоловіків та 

жінок, а й тому, що він зайнятий своєю фаховою діяльністю, 

він робить різноманітні спостереження та висновки, коли 

намагається знайти Л., жінку, яка веде його протягом усього 

роману. 

У кіноромані „Безсмертна” Роб-Ґрійє продовжує розвивати 

тему садизму. Якщо в романі „Дім побачень” вона проявлялася 

лише як  очевидний стереотип, то після „Проекту революції  

в Нью-Йорку” ця тема досягла апогею, бо стала символом 

боротьби з політичними діячами кінця 60-х у цій 

абсурдистський казці. Автор ніби колекціонує в цьому романі 

ретельні та докладні описи тортур над жінками. Тут поєднані 

мистецька вишуканість модернізму та „естетика садизму”, що 

Рікарду пояснював як  саморефлексію автора та гру з читачем. 

Для останнього у книзі мають існувати моменти, за які можна 

„зачепитися” під час оповіді; тому „Проект революції в Нью-

Йорку” – це велика оповідь-метафора242. 

                                                                                                                                

ensuite; c’est dans cette direction que regardait L., immobile devant la grande fenêtre de 

gauche”.) 
242 Barthes R. Sade, Fourier, Loyola/ Barthes R. – Paris:Seuil (Points), 1971. – P . 37. 
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Американська дослідниця Сюзен Рубін Сулейман 

зазначала, що формулювання Рікарду не зовсім точне, оскільки 

цю метафору також можна розглядати як позицію сучасного 

письменника в суспільстві. Як письменник може сприйняти 

інші ідеї, коли сам їх ніколи не творив? Саме на останньому 

твердженні й побудований фантасмагоричний роман „Проект 

революції в Нью-Йорку”243. 

Вважається, що „Безсмертна” також є таким 

саморефлексивним твором; автор постійно дає нам зрозуміти, 

що це твір не простий, і що у творі є тому докази. Численні 

повторення образу „мертвої жінки”  перетворюються на кліше. 

Жінка постійно губиться в лабіринтах старого міста, усі події  

супроводжуються дивними звуками: „Ви тільки-но прибули до 

Туреччини. [...] Мечеті, укріплені замки, таємні сади, гареми 

[...]. Це все – ваша уява [...]. Ви бачите [...]. Ви на Босфорі. Ви 

ідете вздовж берегів Азії [...]. Біля підніжжя мінаретів ви 

помічаєте дерев’яні будинки з зачиненими вікнами, де 

замкнено жінок [...]. І ви ввійшли в ці палаци примарних ночей, 

ці крихкі конструкції над водою,  у красивий Схід із поштових 

карток, фасадів зі штукатурки під мармур, декору, який 

створює ілюзію на полотні, все це – навколо вашої кімнати”)244. 

Жіночий персонаж кінороману сам по собі є двозначним: 

ця жінка нагадує персонажа Марлен Дітріх, упевнену в собі, 

                                           

243 Mauriac C. L'Alittérature contemporaine/ Alain Robbe-Grillet/ C. Mauriac. – Paris: 

Albin Michel, 1969. – P. 16. 
244 Robbe-Grillet A. L’immortelle... – P. 50.  
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яка завжди втікає від мазохістських героїв Стріндберга245. Але 

під образом цієї сучасної незалежності ховається покірна 

жінка, розгублена та здивована цим зловісним гаремом, 

створеним в уяві Роб-Ґрійє. 

Письменник хоче, щоб серед усіх стереотипів та дежа вю 

ми побачили головний стереотип, який перебуває в центрі 

цього твору – садистські чоловічі спогади  та фантазії, які 

знаходяться у жіночому розумі.  Письменник лише два рази 

дозволяє зняти іронічну або розгублену маску головної героїні, 

коли вона отримує право на участь в еротичній грі. Але ці два 

випадки є проявом жіночого мазохізму. Під час зустрічі 

головних героїв роману в мечеті, Л. згадує ув’язнення 

мусульманських жінок спочатку як емансипована жінка, але 

тон її голосу  поступово змінюється на мрійливий. Трохи 

пізніше, коли головній героїні погрожують у грайливому тоні, 

вона дуже лагідно погоджується: „О, так”, – а потім зникає.  

Це примарне переслідування – єдиний  факт „живого, 

фізичного“ зближення героїв протягом усього твору, тому що 

потім цей зв'язок набуває некрофілічного характеру, оскільки 

Л. гине в автомобільній катастрофі. Наприклад, Н проводить 

рукою над очима нерухомої жінки, ніби закриває очі трупа; 

потім ми знову знаходимо сцену, де головна героїня лежить, 

ніби вона утоплениця, біля ніг головного героя246. Роб-Ґрійє 

                                           

245 Barthes R.  Op. cit. – P.35. 
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захоплювався такою символікою, для таких фантасмагоричних 

картин він часто використовував надгробні камені, товсті 

ланцюжки як символ тортур, вмуровані сходи тощо. Чи можна 

розглядати таку позицію як „авторську”, або як „смакові 

особливості письменника”, позбавлені смислового навантаження 

у творі? Лише на перший погляд можна стверджувати, що так, 

але, насправді, такі символи є ключем до таємниць, прихованих  

у творі.  

Взагалі в історії ідеології французького модернізму культ 

маркіза де Сада та еротизація моралі й політики посідала одне  

з центральних місць247. У період Реставрації існувала народна 

вистава, у якій образ поганої людини представлений у подобі 

садиста-аристократа, який переслідував молодих жінок. За 

часів Третьої республіки Великий Гіньоль знову еротизував 

садистську тематику у вигляді водевілю та сенсаційного 

насилля, яке  характеризувало цю виставу. Театр на вулиці 

Шапталь зачинив свої двері у 50-ті роки; це був час появи 

нового роману й Роб-Ґрійє і появи друком рукопису спогадів 

маркіза, якого тепер вивчатимуть науковці як символ, що надав 

особливого відтінку історії ХХ століття. Для його відданих 

прихильників уже більше ста років де Сад є уособленням 

глибинної правди Французької революції, образом 

романтичного антигероя, бодлерівського денді, якого 

переслідують, та сюрреалістичного героя з його 
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безкорисливими вчинками. Таке зображення Сада має давні 

витоки: від Бодлера і Флобера, через Аполлінера та Бретона – 

до „садистичного покоління” середини століття: Барта, Батая, 

Бланшо, Клоссовскі, Роб-Ґрійє, не кажучи вже про версії, які 

виклали Роже Вайан та Сімона де Бовуар248. 

Якщо поставити питання, чому саме культ маркіза де Сада 

обирає покоління французьких інтелігентів 60-тих, то відповідь 

знайдемо в їх естетиці: вони підносять садизм до 

екзистенційної метафізики, яка робить їх вільними. Ненсі 

Х'юстон аналізує це як культурну стратегію, спрямовану проти 

жахів на зразок  Хіросіми. Вона вбачає в такій філософії 

французьку традицію нейтралізації соціальних та політичних 

проблем шляхом їх емоційної еротизації. Дослідники 

неодноразово зазначали, що жорстокість другої світової війни 

не могла не породити „нео-садистів” та популярної  

в літературі, кіно та малярстві теми ненависті до жінок, 

приниження чоловіків, яке було пов’язане з поразкою, полоном 

тощо249. 

Та культ де Сада містить у своїй структурі також каламбур: 

не існує принципової різниці між свободою та розпустою (яка  

у XVIII столітті ще не сприймалася як синонім „садизму”). 

Справді, інтерес до Сада був перш за все стверджений 

Революцією та провокативними роздумами про природу життя 
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intégrale de la Vénus à la fourrure/ G.Deleuze. – Paris, Minuit, 1967. – P. 15. 

___________________ 



152 

 

в суспільстві. Така аура „садистського сприйняття світу” стала 

сумісною не тільки з модерністською культурою, а й з 

естетичними поглядами новороманістів, які активно 

експлуатували феміністичні стереотипи250. „Безсмертна” – це 

кінороман, який за цими штампами і стереотипами приховує 

проблему свободи Сходу (і, зокрема, Алжиру), порівнюючи 

долю цих територій з місцем жінок у суспільстві та з 

чоловічими комплексами й прихованими страхами; саме ці 

комплекси породжують садистські ситуації, які з приватного 

життя переносяться на життя суспільне. 

Крім теми садизму Роб-Ґрійє експлуатує в кіноромані 

улюблену тему співвідношення речі та її місця в реальності. 

Рене Декарт писав: „Що я бачу з вікна, тільки капелюхи та 

пальто, які можуть закрити картину, де фальшиві люди 

рухаються, як на пружинах?”251. Це питання варто помістити  

в кожний із романів Роб-Ґрійє,  який на початку свого твору 

„Роздуми” розглядає „речі, які можна поставити під сумнів”.  

Є, принаймні, одна причина для сумнівів, каже Декарт: „Справа в 

тому, що речі, які ми бачимо уві сні, зроблені як картини, які не 

можуть бути засновані тільки на подобі до чогось реального та 

справжнього”252. Інакше кажучи, у людини з’являється 

хвилювання, коли її уявлення про речі змішується з їх 

репрезентацією. Проте філософ нас заспокоює: навіть якщо ці 
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„зображення речей фіктивні та фантастичні”, ми можемо їх звести 

до справжніх речей, таких як форма, кількість, простір та час253. 

Але якщо справжні речі є не чим іншим, як фікцією? Тоді на 

очах філософа, який дивиться у вікно, світ починає 

руйнуватися: „нічого ніколи не існувало, все, чим заповнена 

моя пам'ять – тільки неправда”254. Саме такі слова каже Борис  

у романі „Людина, яка бреше”, людина, для якої зображення 

розбилося на тисячі уламків.  

Декартівські „капелюхи”, „пальто”, вибухи простору, через 

які годі зібрати докупи зображення людини тільки за 

допомогою людського розуму, – усе це маємо в кінороманах  

А. Роб-Ґрійє. Миттєве видіння, коротка поява, яка не може 

забезпечити послідовності думок та вибухи часу. Отже, Роб-

Ґрійє прагне подивитися на світ крізь „декартівське” вікно,  

і в його творах  також з’являється відчуття непевності щодо 

реальності буття. Скажімо, у кіноромані „Минулого року  

в Марієнбаді” вибухи простору, часу та реальності – усе 

змішується, проте, на відміну від Декарта, Роб-Ґрійє завжди 

впевнений у тому, що він робить. 

Роб-Ґрійє як письменник та кінематографіст працює більше 

з блоками реальності, ніж окремо з зображенням та звуками: 

існує аудіовізуальний план, визначений реальністю. 

Письменника не влаштовує здатність літератури бути скоріше 

медіумом, провідником, тобто передавати більше, ніж можна 

осягнути. Тому в кінороманах так часто зображення не 
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збігається з дійсністю; такий прийом іде від С. Ейзенштейна, 

для якого один фрагмент зображення вступав у конфлікт із 

наступним255. А. Роб-Ґрійє виступив проти природного, 

прямолінійного сприйняття зображення. 

Зображення та звук перебувають у дисонансі при 

відображенні інтриги твору; вони швидше нагадують частини 

оркестру, які іноді грають в унісон, але частіше в контрапункті. 

Приміром, на початку „Безсмертної” ми бачимо головних 

персонажів  N. та L.,  які сидять у машині на набережній та 

говорять одночасно: 

„ N. – Чи не хочете зараз піднятися? У мене тут є маленька, 

майже придатна кімната (нам показують замкнені віконниці 

великої кімнати його квартири.) 

L. – Це неможливо, я маю повернутися. 

N. – Тоді приходьте в неділю, на п’яту годину… 

N. перебуває на місці споглядання, він дивиться крізь 

жалюзі в той час, як збирається продовжити фразу:  

Я зустрічаю кількох колег, друзів колег, людей, яких я майже 

або зовсім не знаю.” 256. 

У зображенні ми бачимо перерву, яка для читача є часовим 

доказом, що неможливо бути у двох місцях одночасно. Проте 

читач розуміє, що план з  N. у його кімнаті та план, у якому він 

разом із L. розмовляє в машині біля моря, розведені в часі. Але, 

замість того, щоб звук слідував за цими візуальними 
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порушеннями, він, навпаки, втілює в цій частині безперервну 

розмову. Це один із прикладів „ейзенштейнівського” 

конфлікту257. Семантичний ефект від такого монтажу  

в кіноромані – це скорочення часу. 

Очевидно, що подібне явище помічає лише уважний читач, 

який згоден провести декомпозицію тексту. Письменник 

змушує нас відчувати такі плани у творі, які тонші за звукове 

зображення; саме тому Андре Базен називає твори Роб-Ґрійє 

„школою погляду”258. 

У „Безсмертній” ми бачимо й інші приклади 

функціонування цього засобу: часова послідовність деяких 

сцен іноді виявляється сумнівною з огляду на одяг персонажів. 

Коли N. зупиняється на вулиці, щоб спитати дорогу у старого, 

він повертається туди, куди йому вказує старий. Потім 

відбувається зміна плану: ми бачимо, що N. одразу повертає на 

цю вулицю, але він уже в іншому  костюмі259. 

Це відбувається не тільки тому, що представлений світ 

розбивається вщент, текст розхитав нашу впевненість  

в адекватному сприйнятті часової послідовності. Кінороман 

зроблений з частин, має власне уявлення про співвідношення  

звуків і зображення й ще більше підсилює наші читацькі сумніви.  

                                           

257 Ейзенштейн С.М. Op. cit. – C.54. 
258 Bazin A. Ontologie de l’image photographique. Problème de la penture/ A.  Bazin 
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Твір не є текстом у значенні „структури” для читача. Цей 

процес відбувається тільки з моменту, коли оповідь починає 

розвиватися згідно зі структурою, яка регулюється 

глобальними законами. У кожному кіноромані письменника є 

зона сумнівів, коли ми переходимо від однієї послідовності до 

іншої: читачеві пропонують побудувати зміст, який не 

відображений у тексті.  Р. Барт писав: „Закінчувати, 

наповнювати, приєднувати […] вимога того тексту, що ми 

читаємо”. Оповідний, а саме кінематографічний текст 

примножує цей „магічний клей, який поєднує дії”; клей який 

або через затемнення чи інші аудіовізуальні ефекти пояснює 

перехід одного плану в інший260. Роб-Ґрійє,  навпаки, 

економить такий  оповідний „клей”, він задовольняється тим, 

що розміщує поряд послідовності, а читач сам має налагодити 

зв’язки.  

Досить типовою схемою подібного функціонування твору  

є „Поступове проникнення в насолоду”. На сторінках 

кінороману зустрічаються послідовні зображення, які не мають 

жодної логіки: наприклад, лава для молитви, пляшка, взуття, 

море під час шторму; все це важко логічно поєднати. Щоб 

включити їх у рамку роману, необхідно визначити відношення 

між речами, семантичне поєднання цього ряду; пізніше ми 

читаємо про те, як  у героїні, котра сидить на березі моря,  

розбивається на маленькі шматки пляшка і героїня стає 
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навколішки, щоб зібрати її скалки. „Поступове проникнення  

в насолоду” формується як текст для читача виходячи  

з моменту, коли цей текст має змогу дати семантичні аналогії 

між усіма цими сегментами. 

Необхідно встановити зв’язки між формами, фігурами, 

кольорами для того, щоб збагнути, як створюється наративна 

структура в загальному дійстві (не так, як розумів початок 

відліку кінооповіді Базен)261, починаючи з позиції предмета 

(лава для молитви), до мети, яку має цей предмет у творі. 

Предмети іноді можуть змінювати свій стан (від пляшки до її 

скалків). 

Подібні зв’язки не можуть бути названі причинно-

наслідковими. Вони можуть стати такими лише після 

осмислення всього твору, саме в цьому Роб-Ґрійє намагається 

відсторонитися від загальної оповідної моделі. Ж. Женетт 

зазначає про такі відношення: „Саме ця парадоксальна логіка 

викладу змушує визначати всі елементи, усю єдність оповіді 

через її функціональний характер, інакше кажучи,  намагаючись 

визначити в часовому порядку кореляцію з іншими частинами 

твору, коли одна частина походить від іншої”262 . 

У Роб-Ґрійє немає жодного видимого зв’язку між лавою 

для молитви та героїнею, яка стає на коліна, ми бачимо тут 

лише семантичну та пластичну аналогію, виведену очима 

                                           

261 Bazin A. Op. cit. – P.22. 
262 Genette G. Vraisemblance et motivation/ G. Genette // In Figures II. Critique du 

roman. – Paris, Seuil . – P. 26. 
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глядача. Очі є невтомними селекторами форм, зображень, рухів 

та інших аудіовізуальних параметрів.  

У кінороманах Роб-Ґрійє декілька означень усе ж таки 

інтегровані в текст, але вони функціонують на рівні аналогій та 

прогнозувань. Це як в опері, коли глядач може бути неуважним 

відносно нотного порядку, чи, навпаки, сприймати гру як 

повтори, натяки, передчуття, що регулюють дії у творі. Те, що 

складає порядок оповіді у Роб-Ґрійє, є менш за все порушенням 

логічного синтаксису, який відповідає за послідовності чи дії, 

котрі самі по собі не  оповідні. 

Така логіка розповіді – породження уявлень про те, що, 

можливо, ми живемо серед примар та штучних людей.  Подібне 

зображення Роб-Ґрійє віднайшов у картині Магрітта 

„Прекрасна полонянка”, яка є пародією на дійсність.  

Роб-Ґрійє намагався екранізувати картину Магрітта, 

вважаючи, що вона містить в собі всі елементи для цього. 

Письменник не тільки оживляє „Прекрасну полонянку”, не  

тільки намагається зберегти всі елементи картини, а й додає 

елементи з інших картин Магрітта: ми бачимо квартиру жертви, 

її тіло, грамофон, спостерігачів біля вікна, убивцю. Інші елементи 

картин Магрітта – це відомі чорні капелюхи на спостерігачах 

біля вікна та зображення моря, властиве саме Магрітту263. 

Письменник використовує картини Магрітта як позначення 

при зміні місця дії: ми бачимо море з вікна (стилізовану 

картину Магрітта), де відбулося вбивство, і події миттєво 

                                           

263 Robbe-Grillet A. L’immortelle... – P. 26, 31. 
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переносяться на берег моря. Мотив використання картини  

в оповіді полягає в тому, що картина як зображення не може 

бути перешкодою для кінороману, навпаки, вона надає йому 

багато переваг. Одне подібне зображення формує простір для 

думок та уяви як письменника, так і читача, надає змогу 

переплітатися реальності та вимислу, стимулює появу 

багатозначних символів та різнорівневих оповідних структур. 

Якщо мистецтвознавці інтерпретують картини, створюючи при 

цьому цілі розповіді про події, зображені на полотні, то чому 

вони не можуть бути включені до роману? Роб-Ґрійє зберігає 

„рамку“ картини, тобто в кіноромані змінюється план 

відображення, щойно вичерпуються події, на ній зображені.  

З оповідного погляду словесні картини задумані як такі, що 

відображають миттєвість і одночасно мають здатність 

розширювати семантичне значення через кількість деталей, 

алюзії, сюжет тощо.  
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Детективна інтрига кінороману „Поступове 

проникнення в насолоду” та її вплив на сюжет 

Тло кінороману нагадує тло фотографії судової експертизи, 

проте цей прийом дозволяє „рамці порожнечі”(див. розділ І)  

функціонувати на повну потужність. Спочатку ми бачимо 

чоловіків і жінок, які не мають жодного стосунку до персонажів 

твору. Роб-Ґрійє описує речі (склянку, яйця, блакитні туфлі, 

червону картину), які також не є речовими доказами (оскільки 

письменник нас налаштовує 

на детективну лінію сюжету). 

Раптово, подібно до мозаїки, 

з’являються декілька 

фрагментів опису зображення 

та звуків, які нагадують нам 

початок гри, тобто розподілу 

обов’язків та ролей у цьому 

творі264. У кіноромані 

„Поступове проникнення в 

насолоду” Аліса замкнена  

                                                              у в’язниці для неповнолітніх, 

яку охороняють черниці. Її звинувачують  в умисному вбивстві 

Нори. Жертва була прив’язана до залізної основи ліжка, її вбили 

ножем у серце. На перший погляд, сюжет кінороману дуже 

                                           

264 Robbe-Grillet A. Glissement progressifs du plaisir/ A.  Robbe-Grillet. – Paris : Minuit, 

1974. – P. 33. 

7. Аіфша фільму «Поступове проникнення  

у насолоду» (1974). 
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простий; Роб-Ґрійє показує різні факти та докази вини Аліси, 

яка протягом усієї оповіді шепоче про свою непричетність та 

наявність іншого вбивці. Судове засідання проводять три 

символічні та стереотипні фігури – поліцейський, суддя та 

священик. Вони є трьома опорами суспільства, побудованого 

на засадах порядку та закону: поліцейський та суспільний 

порядок; суддя та громадський порядок; священик та порядок 

моральний. Кожен із них намагається встановити 

хронологічний  та причинний зв'язок між заявами, які 

заслуговують на довіру, та провокативною поведінкою 

дівчини, між  мовою речових доказів та фантазій  

і суперечливих свідчень. Вусатий поліцейський збирає докази 

та передає їх до суду. Він розглядає та намагається дати раду 

всім складникам злочину, тоді як священик розглядає цей 

злочин під кутом зору релігійної провини та Божої кари. 

Проте Аліса має абсолютну зброю проти цієї трійці – свою 

вроду. Молода полонянка – красива, безсоромна та 

провокативна. Коли Роб-Ґрійє описує свою героїню, він бачить 

її гарною чаклункою, яка заслуговує на вогнище, тому іноді  

в кіноромані, без зв’язку з оповіддю, з’являється образ Аліси  

в полум’ї. у  коментарях до твору автор неодноразово згадує 

книгу Жюля Мішле „Відьма”265. Аліса ставить під сумнів усі 

засади громадського життя своїм надзвичайним еротизмом та 

вродою. Після завершення огляду місця злочину дія 

                                           

265 Ibid. – P. 12.,  Jules Michelet La Sorcière (1862) 
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відбувається в камері в’язниці, яка нагадує кімнату, де було 

скоєно злочин. Фіктивне зізнання змішує реальність, неправду 

та фантазії персонажів. 

Подібна форма кінороману перш за все висміює сценарії 

детективних стрічок266. Роб-Ґрійє не цікавить вина Аліси, 

головне,  як вона породжує сумніви у судді, адвоката та 

священика. Вона винаходить у своїй уяві підземелля, в якому 

піддає тортурам одержимих сумнівними чеснотами. Суддя 

втрачає власну професійну гідність під час допиту, який 

перетворюється на марення. Священик на сповіді намагається 

боротися з власними фантазіями, які навіює ця вродлива 

грішниця. Подібні чари цієї гарної полонянки так чи інакше 

відбиваються на структурі оповіді. Образи „гарних полонянок” 

є у всіх творах Роб-Ґрійє. 

 Назва фільму символічна. Предмети-докази, стереотипні 

персонажі, нав’язливі видіння, шаблони народної уяви (дикція 

акторів та звукова доріжка Мішеля Фано у фільмі), – все це 

змінює зміст кінороману, завдяки монтажу та особливій 

пунктуації. 

Задоволення читача мало б полягати в тому, що смисл 

роману від нього постійно «вислизає». У кіноромані сарказм 

проявляється як у формі глузування з поліційних романів, так і 

у змісті. Чим більше читач намагається пізнати суть роману, 

тим частіше ця суть деформується та зникає. Гра чарівної 

                                           

266 Lafontaine Cecile A. Op. cit. – P.87. 
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чаклунки дає змогу визнати її невинною, але саме вона привела 

до цинічного злочину. Остання фраза в кіноромані – це слова 

детектива: „Все починається з початку”267. Інтрига втратила 

кінцівку. Фінал залишається відкритим. 

Письменник стверджував, що його твори побудовані на 

двох протилежних засадах:  організаційних силах порядку – 

консервативних чи реакційних – та організаційних силах 

деструкції – новаторських чи революційних268. Такі сили 

беруть на себе персонажі його творів, порядок у нього 

символізує людина білої раси, а жіноча суть є символом хаосу 

та безладдя. Найбільш яскравий приклад такого співіснування 

суперечностей – це кінороман „Поступове проникнення  

в насолоду”. Безумовно, як ми вже згадували, цей твір з’явився 

під впливом „Чаклунки” Мішле, про що писав Р. Барт  

у „Мішле, як він є”269. Роб-Ґрійє використав цей текст  

по-іншому: він інтерпретує міф про Диявольську красу, яку 

традиційно приписують жінці. Письменник наділяє таким 

сприйняттям жіночої краси всю білу расу чоловіків, тоді як 

молоду жінку він робить уособленням вільного розуму та 

революційного духу. Вона порушує громадський порядок, 

повстає проти судді, поліцейського та священика лише 

виглядом свого оголеного тіла, як у дівчини з обкладинки, 

уточнює Роб-Ґрійє.  

                                           

267 Robbe-Grillet A. Glissement progressifs du plaisir... – P. 148. 
268 Ibid. – P. 148. 
269 Barthes R. Essais critiques... – P. 423. 
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„Поступове проникнення в насолоду” – це найкраща 

демонстрація ставлення Роб-Ґрійє до жінки; для нього вона є 

символом свободи, розуму та посідає домінантну позицію щодо 

чоловіків, якими вона маніпулює за своїм бажанням. Цікаво, 

що саме цей кінороман викликав найбільшу критику з боку 

феміністичних організацій270. 

Проблема тут досить непроста, оскільки для вираження 

власної ідеї про жінку Роб-Ґрійє завжди обирає досить складні 

та двозначні образи, які мають часто негативну конотацію. 

Крім того, текст кінороману важко сприйняти адекватно, якщо 

читач не тільки не знає підтексту, а й „університетських”  

естетичних студій Роб-Ґрійє. Структурна складність, яка 

передбачає „нагромадження”, згідно з ідеями письменника, 

згодом зникає із закінченого тексту. Тобто в деяких творах Роб-

Ґрійє дає нам змогу побачити безпосередню роботу та шлях 

думки в його романах, де, послідовність елементів роману 

вступає в конфлікт із логікою, і стає незрозумілою для 

пересічного читача. Звернімо увагу й на те, що садо-еротичні 

картини займають пропорційно мало місця, але вони найбільш 

зрозумілі для читача, і тому відволікають його від 

внутрішнього наповнення твору.  

Інша проблема цих творів – невідворотне втручання 

суб’єктивного у сприйняття, коли мова йде про 

                                           

270 Burch N., Sellier G. La Drôle de guerre des sexes du cinéma français : 1930-1956/ 

N. Burch, G.Sellier. –Paris: Nathan, 1996. –227 p. 
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фантасмагоричну мову кінороманів. Тому читачеві слід 

постійно бути на сторожі й чітко відокремлювати реальність 

від фантазій письменника. Проте, коли ми намагаємося 

відокремити в тексті  садистичні зображення в „Поступовому 

проникненні в насолоду” від загальної гри, то вони набувають 

сатиричної форми та стають не такими цікавими.  Чи можна 

розглядати подібні провокативні зображення як маркери появи 

ключової інформації у тексті? Наприклад, у „Безсмертній” такі 

сигнали не мають відверто садистичного забарвлення, проте 

змушують читача сприймати жінку Стамбула саме так.  

Барт, який досліджував походження та утвердження 

еротики де Сада в порядку розповіді, каже про те, що Роб-Ґрійє 

завжди обирає дискурс,  спрямований проти референта, що 

письменник завжди надає більшої переваги   семіозису, аніж 

мімесісу271. Роб-Ґрійє, на думку Барта, поділяє з маркізом не 

тільки фантасмагоричні явища, а й віру в те, що єдина 

реальність для письменника – це текстова реальність. Згідно з 

формулюванням Бланшо, „текст стає місцем, де має місце 

світ”272. 1955 року Барт каже про викриття ідеологічного 

постулату, на якому базувалося виключно референціальне 

читання: „[…] ще один раз,  ми стали жертвами судового 

прецеденту, який змушує приписувати роману сутність нашої 

реальності; ми завжди вигадуємо зображення, як символ 

                                           

271 Barthes Roland. Sade, Fourier, Loyola... – P. 37. 
272 Barthes Roland. Sade, Fourier, Loyola... – P. 39. 
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реальності, ми хочемо бачити в мистецтві літоту природи.  

У випадку з Роб-Ґрійє, скільки критиків таким чином  сліпо 

зреклися його літературного твору, щоб спробувати донести 

його зміст у цей світ…”273 . 

Сексуальні теми у Роб-Ґрійє, які мають чітке садо-

мазохістське зображення, скандальні подвійно. Ж.Дельоз 

писав: „Сад та Мазох являють собою два великих начала 

радикального ставлення до соціального порядку”274. 

Де Сад прагне встановити ідею злого абсолюту, 

викриваючи закон як генератор тиранії. Щодо Мазоха, то він 

нападає на закон з іншого боку,  „розглядаючи закон, як карний 

засіб, мазохіст починає з того, що змушує себе застосовувати 

цю кару; і в цій карі, якій він піддає сам себе, він знаходить 

парадоксальну причину, яка йому дозволяє навіть отримувати 

задоволення від того, що закон забороняє йому це робити”275. 

Деякі критики вбачають зло в тому, що романи Роб-Ґрійє – це 

поле дії обох явищ (садизму і мазохізму), і що ці романи  

якимось чином  можуть бути пов’язані з духовною 

деградацією. Письменник насправді виступає проти 

„міщанських цінностей, які мають життєву стійкість”, і, знаючи 

цю правду, він має  мужність нападати мораліста блюзніра. 

Останній тільки й робить, що „замикає пристрасті за стіною 

мовчання, які він уважає поганими: це більш небезпечна 

                                           

273 Barthes Roland. Sade, Fourier, Loyola... – P. 41. 
274 Deleuze Gille. Op. cit. – P.15. 
275 Ibid. – P. 24. 
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система подібного осудження, оскільки воно може викликати,  

і це вже доведено, вибух потужної неконтрольованої сили” 276. 

Отже, письменник вимагає визнання цих людських 

імпульсів, їх вивчення та приборкання, щоб їх можна було 

зіграти в кіно та відобразити в літературі; такі пошуки він 

почав ще в перших романах. Він шукає шляхи катарсису, та 

хоче впевнитися, що катарсис однаково функціонує як для 

читача, так і для глядача. 

Один із улюблених прийомів Роб-Ґрійє – лабіринт та 

пошуки виходу з нього. У „Безсмертній” чоловік шукає молоду 

жінку; він не має власного імені й не знає, де живе ця жінка. 

Він блукає в лабіринті Стамбула й не може її знайти. Як і 

головний герой, читач також може загубитися в  лабіринті 

цього твору. Саме лабіринти справляють враження постійних 

підйомів, поворотів та заплутаних розгалужень, так ніби ми 

проходили й перетинали перехрестя та провулки. Роб-Ґрійє, як  

і персонажі його фільму „Людина, яка бреше”, завжди грається 

з читачем у піжмурки. Ніколи не можна бути впевненими, що 

ми не проходили цими лабіринтами в його творах раніше.  Роб-

Ґрійє постійно повертає нас у своїх кінороманах до сцен, 

пейзажів, декорацій та моментів, які легко впізнати, не 

зважаючи на зміни, яких вони зазнали. 

                                           

276 Burch N., Sellier G. Op. cit. – P.106. 
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Саме вибір монтажу Роб-Ґрійє дає йому змогу досягнути 

майже непомітних переміщень, які можуть бути підкреслені 

лише топологічним моделюванням. Топологія описує 

складання та організацію структур, бо вона прагне до понять 

послідовності та меж, якісних та кількісних  особливостей, які 

допомагають нам сприймати феномени трансформації, 

генерації та контамінації, іншими словами, думати про зв’язки 

між поряд розташованими елементами277. 

Сприйняття кінороманів через топологічний підхід 

дозволяє розглядати твори Роб-Ґрійє як простір перетворень: 

топологія вивчає незмінні якості, що набувають нового 

значення безперервно, тобто  деформація триває вже  

з фігурами у творі278. У „Поступовому проникненні в насолоду” 

ми бачимо вбиту Нору на ліжку, з ножицями у грудях,  

а  наприкінці роману на тому самому ліжку лежить адвокат, 

якого теж звуть Нора (у фільмі одна актриса грає роль і Нори,  

і адвоката), вона також прив’язана до ліжка і в грудях у неї 

ножиці. Чи можна стверджувати, що зображено одну й ту ж 

саму Нору? Саме подібні факти можливо інтерпретувати лише 

з використанням топологічного методу, який допоможе нам 

зрозуміти хід оповіді. 

                                           

277 Delfosse P. Glissements progressifs du plaisir : Robbe-Grillet et son nouveau langage/ 

P.  Delfosse.// La Revue nouvelle. – vol. 30, juillet-août 1974. –№ 7-8. – P.89. 
278 Thom R. Modèles mathématiques et morphogenèse/ R.  Thom. – Paris: Union 

générale d’éditions (10/18), 1974. – P. 14. 

___________________ 



169 

 

Здається, що „Поступове проникнення в насолоду” 

побудовано на змішуванні різнорідних об’єктів, які 

з’являються протягом роману – блакитні туфлі, розбита 

пляшка, ножиці... У вступі до кінороману, редактором якого 

був Франсуа Жост, Роб-Ґрійє писав, що таким чином, згідно з 

детективним жанром твору, він обігрує речові докази, зібрані 

на місці злочину, це допоможе зрештою відновити історію279. 

Підроблені докази в „Поступовому проникненні в насолоду” 

залишаються в хаосі: у сцені допиту слова та докази 

перебувають у конфлікті, а суддя намагається змусити їх 

збігатися і згодом сам потрапляє до  хаосу „розбіжності”. Після 

спроб класифікувати цей фрагмент історії за допомогою 

юридичних термінів („відновлення”, „рецидив”), він 

відмовляється („лінощі”) та губиться в переплетінні об’єктів, 

які все примножуються та примножуються („пара взуття”, „дві 

пари взуття”), його відносить цим потоком („Кров! Кров! Море 

шумить на пляжі”). 

Об’єкти вислизають, постійно переміщуються, їх ковзання 

приводить у рух сюжет кінороману. Серед цих предметів образ 

крові перебуває дещо осторонь. Вона також з’являється 

протягом усього фільму та виконує роль провідника, не стільки 

тому, що робить обіг по колу, а тому, що тече. Аліса (молода 

дівчина, яку звинувачують у злочині) кличе священика  

                                           

279 Robbe-Grillet A. Glissement progressifs du plaisir... – P. 4. 
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у сповідальні: „Послухайте, отче, кров, яка б’ється дуже сильно та 

проситься вийти… Слухайте потік задоволення, яке підіймається, 

який жодна любов не може очистити… Чи знаєте ви, отче, кров 

молодих дівчат, яка бризкає на білому тілі у променях вогню?”280. 

Весь твір фактично побудований на ідеї, що кров має текти, 

що молода жінка має звільнитися від власної крові. Наприкінці 

роману Аліса каже адвокатові, яка трансформувалася в Нору: 

„В тебе немає більше крові… Ти помреш… Ти прекрасна…”281. 

Так само, як „вислизають“ речі, кров з’являється зовні: вона 

виходить із замкненої системи тіла, з його кровоносної системи. 

Уламок розбитої пляшки, який постійно з’являється в 

кіноромані, є символом недовершеності. У цій перспективі 

образ розбитої пляшки нагадує виливання крові, оскільки 

розбита пляшка теж символізує порушення замкненої системи. 

Наприклад, до наступного візиту судді у камеру, Аліса 

розбиває пляшку: вона залишає скалку на туалетному столику, 

але поява скалки провокує появу крові. Аліса ріже собі ногу 

маленьким шматочком скла і суддя вилизує цю кров з ноги 

полонянки (сама кров згадується лише в діалозі між суддею та 

Алісою). Протягом двох наступних сцен, пляшка з’являється 

знову, але тепер вона заповнена червоною рідиною. Спочатку 

клієнт Аліси-повії розбиває пляшку таким чином, щоб ця рідина 

струменем збігала по її тілу. Потім саме Аліса забруднює одежу 

 

                                           

280 Ibid. – P. 136.   
281 Ibid. – P. 148. 
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Нори гранатовим соком, який залишався у черепку. Тут 

черепок пов'язаний  із  бризками крові, а також опосеред-

ковано з метафорою червоного сиропу.  
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У „Поступовому проникненні в насолоду” створюються 

особливі умови, які генерують дію фільму і складають дивний 

каталог, який подає в дещо „розбитому” вигляді головних 

героїв кінороману. Предмети показані поза розповіддю, у дуже 

коротких фіксованих зображеннях. Скажімо, навіть під час 

обшуку у квартирі, поліцейський зображений на тлі абсолютно 

порожньої та білої кімнати, він ізольований від інших частин 

кімнати, як уламки пляшки чи яйця в мисці: „ …він продовжує 

нервове та непослідовне дослідження місця, постійно звертає 

свою увагу на абсолютно незначні деталі (ніжка ліжка чи миска 

з трьома яйцями” 282. 

Чи можуть подібні переміщення та зображення предметів 

нагадувати „мобільну архітектуру” твору? Річ, звільнена від 

будь-якого значення, може приєднуватися та розміщуватися 

поряд з іншими. Відірвана  від власної функції (уламок пляшки, 

скажімо, не є знаряддям першого злочину), вона може 

„вислизнути”, може примножуватися в тілі всього роману, бути 

скрізь. Розрив передбачає тимчасове від’єднання, але факт 

полягає в тому, що генератори мусять бути від’єднанні від усієї 

розповіді чи теми, тільки тоді це дозволяє їм „ковзати“ протягом 

оповіді283. Аліса, наприклад, знімає скляний купол, який 

„захищає“ взуття: ми знову тут знаходимо ідею вивільнення 

назовні (те, що ми вже згадували стосовно образу крові), замкнене  

                                           

282 Ibid. – P. 36.  
283 Sullivan F.D. Recherche pour une textualite dans le Nouveau Roman. Robbe-Grillet, 

Butor/ F.D.  Sullivan. – University of California press, 1983. –P.48-49. 
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взуття під куполом зі скла, та його „звільнення”  молодою 

дівчиною. Відбувається відповідне „прослизання”. 

З цього погляду, послідовність звуків та розбитої пляшки  

є викривною. Саме звукова доріжка нам каже про тріщину  

у пляшці. Тоді як суддя слухає Алісу та дивиться на неї, за 

дверима її одиночної камери чутні звуки батога, крики та звук 

розбитої склянки284. Коли суддя встає, то ці звуки раптово 

припиняються, Аліса від подиву повертається та необережним 

рухом розбиває пляшку. Вона збирає її уламки й каже судді: 

„Тримайте. Можливо, це знаряддя вбивства”285. Відбулася 

зміна ролей, бо саме суддя казав у перших сценах кінороману, 

що „це може бути знаряддям убивства”. 

 Одна й та сама фраза, яку промовляє інший персонаж, 

змінює сприйняття. Правила гри змінюються; Аліса – молода 

дівчина, через яку все перебуває в безладді та хаосі, пропонує 

можливе знаряддя вбивства. Статус першого речового доказу – 

уламків пляшки, одразу втрачається  після появи цих інших 

уламків. Фактично мова йде про один і той самий уламок 

пляшки, предмет, який з’являється протягом усього твору та 

поєднує різні сцени. 

Мірою того, як речі знову з'являються в романі, вони 

подвоюються та розділяються. Коли вперше з’являється пара  

блакитного взуття у квартирі, детектив питає в Аліси: „Скільки 

пар взуття Ви маєте?”. Потім суддя під час допиту шепоче: 

„Одна пара взуття, дві пари взуття, три пари взуття…” Яка роль 

                                           

284 Robbe-Grillet A. Glissement progressifs du plaisir... – P. 61. 
285 Ibid. – P. 62. 
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усіх цих численних пар взуття, яєць, ножиць, лав для молитов? 

Безумовно, Роб-Ґрійє не хоче надати їм упорядкованості – 

злочин не буде пояснено – він збирається грати з ними, 

поєднувати їх, щоб, зрештою, відбувся роман. 

Існує також інший символ руху у „Поступовому 

проникненні в насолоду”,  який породжує море. Море здатне 

фіксувати послідовність, може повертати об’єкти на свій 

піщаний берег – деякі сцени також відбуваються там, 

наприклад, падіння вчителя чи сцена з манекеном. Море  

в цьому кіноромані завжди неспокійне. Хвилі повертаються, 

розбиваються, знову повертаються; потік проходить та 

розбивається на відтоку попередньої хвилі. Тут ідея виливу 

поєднується з ідеєю порушення.  

Як можна розуміти вилив та порушення, як пов’язати 

проникнення, яким насичена структура твору, та враження 

фрагментарності, яке від цього створюється? Спочатку перший 

предмет, який з’являється – це вже згадувана  пляшка: одразу 

кінороман набуває знакової символіки деконструкції. Розбита 

склянка також розділена на скалки. Тут ідеться про принцип 

відновлення дії, коли розпад призводить до реорганізації 

(щоразу, коли Аліса розбиває пляшку, вона намагається зібрати 

її скляні частини докупи). Таким чином, скалки пляшки  

постають у подвійній функції: породжені зламом, вони своєю 

чергою також ріжуть (ногу Аліси, рукав адвоката,  

нутрощі судді). 

Саме тому образ уламків розбитої пляшки має подвійне 

значення: вони не тільки є порушенням внутрішньої системи, 

вони відсилають нас до метафоричного витікання крові  
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(з уламка пляшки бризкав сироп, до того, як потрапив  

у пляшку). Крім того, уламки пляшки гострі,  і вони можуть 

спричинити появу справжньої крові. Саме ці дві дії – поріз та 

витікання – функціонують на двох зазначених рівнях. Це 

відбувається таким чином: усі речі проникають одна в одну, 

потім  розмножуються, а потім знову розрізаються на шматки.  

У міру того, як розгортається дія кінороману „Поступове 

проникнення в насолоду”, подібні місця „розрізів” все частіше 

поєднуються. 

Щоб краще зрозуміти те, яким чином організовуються 

проникнення та порушення у творі, необхідно зрозуміти, який 

топологічний зміст має символ порушення. Мова йде про 

уривок, який фактично переходить від однієї структури до 

іншої. Рене Том пише про таку нестійкість, як про „теорію 

катастроф”,  пояснює наявність структур та  виправдовує їх 

динамічну появу та стабільність. Катастрофа чи порушення 

проявляється на рівні зміни морфології тексту. Встановлюється 

„діалектика між безперервною ідентичністю та структурними 

порушеннями”286. 

Якщо дотримуватися цієї схеми (проникнення речей), вона 

так чи інакше вийде на порушення. Фактично витікання 

перебуває поряд із розпадом: за розбитою пляшкою одразу йде 

зображення розбитих яєць, змішаних із червоною рідиною.  

Зупинимося на останньому моменті, який з’являється 

одразу після того, як Аліса бризкає на Нору сиропом, розбиває 

яйця, і ця рідина тече по тілу Аліси. Кров „липка”, а яйця ще 
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більше підсилюють це відчуття. „Поступове проникнення  

в насолоду” наголошує на ідеї в’язкого витоку крові. Сестра  

Джулія називає Алісу „в’язкою дівчиною”, а згодом „жабою” 

(твариною слизькою, огидною)287.  Виникає ідея витоку та 

слизькості, які поєднуються між собою. Об’єкти „проходять”, 

іншими словами, проникають один в одний. Переміщуючись  

у творі, за допомогою ідеї „липкості” об’єкти здатні 

„приєднувати” до себе  фантасмагоричні пейзажі, були 

породжені асоціаціями щодо цих об’єктів. Крім того, така 

сполучуваність дає змогу переміщувати ці пейзажі в інші місця 

твору разом з об’єктами288.  

Наприклад, здається, що вперше манекен з’являється  

в оповіді, коли клієнт Аліси обливає її сиропом, а потім сама 

Аліса вкриває тіло Нори сиропом, змішаним із яйцями. Це дві 

варіації однієї дії; вони розташовані поруч завдяки 

посередництву образу манекена. Проте ці дії отримують 

вирішення тоді, коли  саме манекен асоціюється з тілом, яке 

піддається ритуалу, під час якого манекен ріжуть і на ньому 

з’являється кров. Нора стає катом, навіть якщо вона 

залишається підпорядкованою Алісі (а та й показує Норі, що 

робити з манекеном). Нарешті, останній план з манекеном, 

який іде одразу за зображенням двох молодих жінок-

„утоплениць” у калюжі. Ці події передують появі у творі 

                                           

287 Robbe-Grillet A. Glissement progressifs du plaisir... – P. 125. 
288 Lafontaine Cecile A. Op. cit. – P.45. 
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адвоката, і знову манекен з’являється після знайомства Аліси  

з адвокатом, яка так схожа на померлу Нору. Ми знову бачимо 

сцену з калюжею, Аліса зупиняється та кричить: „Нора! Нора! 

Нора!”, але не отримує відповіді. Манекен у цих сценах  

є проміжною ланкою між адвокатом та Норою. 

Далі манекен з’являється, як зазначає Роб-Ґрійє, під 

особливий музичний супровід. Аліса дивиться на манекен, який 

знаходить у „садо-еротичній позиції” в шафі. Під час цієї сцени 

Аліса збирається декламувати вірш, але ми чуємо лише окремі 

слова: „пісок”, „потоне”, „ніж”, „тіло”, – все  це нагадує кару 

манекена на пляжі та сцену „утоплення”  Аліси  та Нори  

в калюжі. Ці дві послідовності за асоціацією ми знаходимо  

у вірші (Аліса ніби робить монтаж), і все це нас знову повертає 

до образу манекена. Тут ми бачимо перехід: манекен більше не 

на березі моря, він у шафі в квартирі289. 

Манекен з’являється  ще один раз, у тій самій садо-

еротичній позиції: Аліса повертається на квартиру, де 

відбулося вбивство, закриває гардини, відкриває шафу; вона 

готує реконструкцію вбивства. 

Фактично, саме манекен у шафі повертає нас до цієї 

головної послідовності в кіноромані. Утворюється ланцюг: 

манекен, схожий на Нору та Нора, схожа на адвоката Аліси. 

Але Нора вже померла, та адвокат повинен „померти красиво” 

згодом. Під час реконструкції злочину адвокат поводиться так 

                                           

289 Robbe-Grillet A. Glissement progressifs du plaisir... – P. 142. 

___________________ 



177 

 

само пасивно, зображаючи Нору, як і манекен. Аліса, щоб 

упевнитися, що вона не померла, знову кричить: „Нора! Нора! 

Нора!” Музичний супровід ніби підтверджує сумніви Аліси, 

оскільки музика та сама, що й у сценах із манекеном на пляжі, 

але дія перенесена до квартири. 

Отже, очевидно, що у „Поступовому проникненні  

в насолоду” невеликі блоки  інформації всотують: теми, 

пейзажі та об’єкти навколо них, навіть, якщо ці об’єкти 

переміщуються у структурі оповіді. Все ж таки, завдяки таким 

блокам можна прослідкувати зв’язок між речами. 

Множинність та повторюваність таких елементів  

у кіноромані передбачає ідею зближення: ми повертаємося до 

поняття сусідства, основного в топології. Топологічний простір 

– це сукупність усіх пунктів, елементів, які перебувають  

у сусідстві. Це сусідство утворене таким чином, що кожен  

з елементів цього сусідства має у своїй структурі такий зв'язок 

з наступним елементом, який би дав змогу двом сусіднім 

точкам об’єднатися.  Топологічний простір, як бачимо, вимагає 

сусідство функціонувати згідно з механізмами асоціативності 

(якщо А = В та В = С, тоді А = С)290. 

Поєднання тих самих принципів асоціації та сусідства 

керує монтажем у „Поступовому проникненню в насолоду”. 

Так, наприклад, пов’язуються тема блакитного взуття, тема 

мідної ніжки ліжка та тема крові. У той час, коли детектив 
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обшукує квартиру, план блакитного взуття під ковпаком іде 

одразу після плану ніжки ліжка. Така  близька спорідненість 

предметів породжує асоціації. У  сцені, де Аліса розбиває 

пляшку, ріже собі ногу, а суддя витирає її кров, зображення 

блакитного взуття зустрічається тричі. Спочатку взуття було 

викинуто морем на пляж, потім його накрили ковпаком  

і нарешті воно опиняється біля ніжок ліжка.  

Така послідовність закінчується, коли це взуття падає біля 

ліжка, але в дещо іншій позиції. Наступні картини показують 

Алісу та її клієнта ніби мертвими, червона рідина тече по 

ліжку, по губах Аліси, по її одягу та капає на землю. Взуття 

асоціативно веде нас від мідної гладкої ніжки ліжка до ноги 

Аліси та її тіла, забрудненого червоною рідиною. Весь твір 

насичений подібними наслідуваннями та проникненнями, які 

дають змогу вбачати близькість його оповідних зон,  цілу сітку 

елементів,  так чи інакше пов’язаних між собою. 

Явища виливу та липкості впливають деяким чином на 

розміри предметів, які збільшуються в міру того, як їх 

переміщують у творі. Такий процес агломерації фактично 

нагадує те, про що писав Брютер. Він  трактував це явище як 

„поняття зростання через захоплення”: у тексті поєднується 

поняття виливу, розпаду та порушення форми291. Мова йде також 

про близькість, оскільки заміщення в тексті твору відбувається 

через поняття суміжності об’єктів. Брютер нам пояснює, що 
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предмет-хижак росте завдяки захопленню іншого предмета, 

потім він проходить фазу реконструкції та відновлює фазу 

власного росту через нове захоплення. Між цими двома фазами 

предмет перебуває у двох положеннях: спочатку предмет 

поєднують із предметом-хижаком, а потім настає фаза поділу. 

Поділ (іншими словами – порушення)  передбачає зміну 

структури. Рене Том пише, що „до пласту поділу прив’язаний  

пласт катастрофи”292. 

У „Поступовому проникненні в насолоду” предмет, 

переміщуючись, „захоплює” по ходу інший предмет, який його 

змінює та з’єднується з ним в іншому місці. Таким чином 

скалки приводять нас до гладенької ноги Аліси, яка  своєю 

чергою веде нас до взуття та до образу повії, де повертається  

з темою сиропу в скалках. Скалка,  яка почала розмножуватися, 

стає „червоною” скалкою, і тема пляшки розпадається на кілька 

напрямів: пляшка та її скалки, порожня пляшка та пляшка  

з гранатовим соком, скалки та „кров”, яка тече, скалки, які 

ріжуть293. Усі ці подвоєння дійсно призводять до порушення, 

вони беруть участь у створенні відчуття розпаду. Крім того, 

порушення активізують динаміку асоціації об’єктів: фінальна 

сцена реконструкції місця злочину повністю відновлює всі речі, 

але вони вже перекомбіновані. Аліса наповнює склянку 

гранатовим соком для адвоката (червона пляшка), потім Аліса 

прив’язує Нору до ліжка та розбиває порожню пляшку. Аліса 
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розміщує скалки  на нічному столику, адвокат розрізає руку 

одним з них і помирає від утрати крові. 

Паралельно з цим методом створення асоціацій у тексті, 

(метод, заснований на близькості), ми можемо спостерігати  

в „Поступовому проникненні в насолоду”  образи, засновані на 

зворотному дзеркальному зображенні. Так відбувається  

з Алісою та Норою – Норою, якою маніпулюють. Вона 

вдягнена Алісою, як манекен. Для Аліси вона і є манекеном. 

Цей тип розповіді також супроводжується порушеннями, 

оскільки зворотне дзеркальне зображення виходить на зміну 

структури, а саме на перестановку. Щоб краще зрозуміти це 

явище, звернімося до ідеї пермутації, яка описує фазу, що 

передує порушенню, повільній трансформації близького  

у близьке. 

Переміщення в „Поступовому проникненні в насолоду”, як 

ми вже бачили, основані на численних пермутаціях: наприклад, 

випадок із червоним сиропом, де Аліса заміщує собою клієнта, 

щоб самій полити цим сиропом Нору. Тут ми знаходимо 

символ кровоносної системи, її закономірностей та фізіології.  

У цьому розумінні, пермутація пов’язана з розповсюдженням 

об’єктів. Місця можуть змінюватися, оскільки предмети більше 

не унікальні, вони не застиглі в єдиній функції та єдиній історії. 

Так у сцені, коли Нора готує Алісу для праці на вулиці, 

з’являється образ блакитного взуття. По-перше, ми бачимо, як 

Аліса дістає з-під скляного ковпака це взуття. Нора має взути 
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блакитні черевики, щоб піти на роботу. Ця пара взуття не 

унікальна, але  вона стає символом  подвійності. 

Наступна сцена починається з плану, де ми бачимо ноги, 

взуті в блакитні черевики. Звичайно, ми одразу розуміємо, що 

йдеться про Нору, проте камера робить поворот (це зазначено  

в тексті кінороману) і ми бачимо лісу, яка взута в ці блакитні 

туфлі294. Відбулася підміна молодих дівчат. У всьому 

кіноромані обміни чи то взуттям, чи то тілами (образ манекена) 

є фальшивими обмінами.  

У „Поступовому проникненні в насолоду” також мають 

місце  перестановки. Наприклад, предмети з’являються не на 

своїх місцях, повертаються переставленими,  залежно від 

різних моментів у кіноромані. Так, звуки моря поєднують тему 

блакитного взуття та гробаря, який викопував один з черевиків 

(тобто унікальну річ, а не пару). Праця гробаря 

супроводжується зображенням взуття, яке море винесло на 

прибережні скелі. Взуття нас знову поєднує з Норою та 

Алісою, яких уперше бачимо на кладовищі. 

Не зважаючи на таку пермутацію, топологічно 

транспозиція передбачає обернене дзеркальне зображення. Так 

Джоан Лістінг у своїй книзі „Вступ то топології”, показує як 

між трьома літерами R, S, I, існує шість можливих переміщень 

(RSI, SIR, IRS, RIS, ISR, та SRI). Лістінг зазначає, що 

„починаючи з будь якої з цих перемін, ми не можемо досягнути 

циркулярної пермутації тільки між двома елементами”, 
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наприклад, з RSI, тільки SIR та IRS.  Він додає, що необхідно 

“ввести перестановку двох літер, щоб досягнути іншої позиції, 

як, наприклад SRI, що своєю чергою дає два інших випадки 

циркулярної пермутації RIS та ISR.  Переміщення у плані 

уможливлює лише циркулярну пермутацію, „третя величина 

потрібна, щоб прохід мав змогу перетворюватися на своє 

дзеркальне відображення“. Необхідно якось здійснити поворот 

через третю величину, щоб досягнути транспозиції295. 

Подібним чином у „Поступовому проникненні в насолоду” 

встановлюється відображення, де предмет В, нагадуючи 

предмет А, набуває тих самих оповідних послідовностей, які 

обертаються навколо предмета А. Скажімо, манекен 

функціонує як дзеркальне відображення Нори, він не тільки її 

продовжує, а й заміняє. Згодом цей поворот із манекеном нас 

повертає наприкінці роману до адвоката, яка була перетворена 

на Нору та зарізана Алісою (яка ранить її ножицями крізь 

блузку), так само, як сама Нора розрізала манекен. 

У  топології переміщення через дзеркальне зображення – 

це поворот, який необхідний для перестановки. Дзеркало  

відіграє дуже специфічну роль у цій сфері, оскільки зорове 

відображення об’єкта геометрично ідентичне у всіх своїх 

розмірах із предметом, і лише те, що це все-таки відображення, 

є однією відмінністю з топологічного погляду. Справа в тому, 

що дві фігури названі ідентичними в топології тому, що вони 
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можуть перейти одна в одну через послідовну зміну.  

У предметі існує частіше за все нахил (вправо чи вліво), який 

буде змінено дзеркалом (праве стане лівим і навпаки), це те, що 

заважає продовжуватися послідовній зміні у відображеному 

об’єкті. Наприклад, якщо у вузла кінчик іде зліва, проходить 

зверху того кінчика, який вийшов з правого боку, відображення 

вузла нам покаже, що кінчик з лівого боку пройшов під 

кінчиком з правого: чи потрібно розрубати вузол, щоб змусити 

проходити згори, те, що було знизу? Прохід крізь дзеркало 

вводить таким чином зміни синонімічної морфології в 

порушення топології; що стосується перестановок, то вони 

передбачають повернення дзеркального відображення, вони 

мають у своїй структурі порушення296. 

Перестановки в „Поступовому проникненні в насолоду” 

порушують логіку; послідовності викладу тут не існує, 

оскільки кожна послідовність, що відновлює ті ж самі 

елементи, але переставляючи їх місцями, приходить до 

суперечності та скасовує попередні послідовності. Як каже 

Аліса: „Звинувачувана – не є винною. Все зовсім не так, усе 

майже по-іншому”297. 

У титрах фільму (вони також представлені в тексті 

кінороману) чергуються зображення вогнища на пляжі та 

оголеної Аліси, яка розкладає на полиці склянки (ця дія стане 

зрозумілою лише після другої появи судді).  Два плани мають 
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змінюватися дуже швидко. Пісок, вогонь та склянки – 

змішуються, чи пісок під дією вогню перетворюється на 

склянку. Далі, поява пляшки на березі встановлює зв'язок між 

пляжем та склянкою. Нарешті, вибухи скла асоціюються  

з безперервним рухом вогню як сили переміщення, 

проникнення та плутанини. Пісок, покладений у вогонь, стає 

склом. Гладенька закоркована пляшка  розбивається, щоб 

повернутися в морських хвилях на пляж. 

„Поступове проникнення в насолоду” є своєрідною 

організацією безладдя; усе переміщується та трансформується, 

проникає та вислизає. У сцені допиту суддя та Аліса говорять 

слова, які є луною, що повторюється протягом усього фільму: 

суддя каже „безладдя”, Аліса – „перехід”, „гра”, „задоволення”. 

Протиставляються два словники переміщення, негативного для 

судді і позитивного для Аліси. Суддя засуджує Алісу, оскільки 

вона звільняє речі – так само Роб-Ґрійє часто осуджувався за 

вільну гру з  „наративним кістяком” оповіді. 

Природно, що оповідна послідовність усе ж таки 

зберігається, але вона здебільшого з’являється для того, щоби 

змусити циркулювати предмети та персонажів, яких вона сама 

визначає. Вони часто артикулюються через зображення, до 

яких вони включені і які з’являлися раніше в романі, відірвані 

від усієї „історії”. Ці зображення  не є відправними пунктами, 

радше вони пункти прибуття,  кульмінаційні точки, завершення 

історії, яку вони породили. Деякою мірою мова йде про те, щоб 
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випробовувати та дослідити на динамічних розповідних 

елементах момент їх переміщення. 

У такій перспективі топологічний аналіз дає змогу описати, 

як організовуються ці проникнення через поняття сусідства, 

асоціації, пермутації,  прогнозування та переміщення. Два 

потоки організують „Поступове проникнення в насолоду”, кров 

та море, які зумовлюють структурну динаміку роману. 

Бризкання крові та її вилив, образ моря та його прибій 

символізують повернення та порушення в кіноромані,  його 

поперечний ріст та перевірку фактів за допомогою різних 

доказів. У „Споглядачі” Ален Роб-Ґрійє пише, що море залишає  

тонку облямівку піни, яка повертається нерегулярно й таким 

чином малює наступні гірлянди – непомітні, які повторюються 

в нових комбінаціях. 

Ці переміщення, асоціації та роздвоєння породжують 

постійну реконфігурацію. Саме так Ален Роб-Ґрійє 

характеризував у своїх романах “подвійний рух створення та 

стирання”298. Він пояснює це прикладом, коли використовує 

малюнок, лінії якого “накопичуються, перехрещуються, 

заперечують, переміщуються таким чином, що зображення 

ставиться під сумнів, у міру того, як воно вибудовується”299.  

Фінальна сцена „Поступового проникнення в насолоду” являє 

собою судове відновлення подій на місці злочину, хоча, 

можливо, й ні, – про це пише автор. Оскільки відновлюються ті 

                                           

298 Ibid – P. 133. 
299 Ibid. – P. 127. 
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ж самі сцени, рухи, жести, слова, теми, – все  це  відновлює 

творення фікції. Це один із головних принципів творчості Роб-

Ґрійє: він пропонує нам різноманітні відновлення однієї сцени, 

що постійно вибудовується, збагачується та ніби наростає 

навколо цієї конструкції. 

Не існує єдиної історії, є лише речові докази, котрі, як нам 

здається, можуть піддаватися нескінченному поєднанню.  

З цього погляду, топологія уможливлює нам вивчення монтажу 

в кіноромані Роб-Ґрійє, переміщуючись з однієї 

квазіпросторової точки зору до іншої в часовій послідовності. 

Таким чином, ми фіксуємо специфіку цих структур, основаних 

на відношеннях сусідства. Вони  своєю чергою підтримують ті 

образи в романі, які належить шукати та збирати впродовж 

розповіді. Зближення та поєднання подібного з подібним, 

порушення з порушенням, – усе це встановлює подвійний рух 

створення та стирання, який працює над протилежністю 

хронології.  
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Кінороман „Вас кличе Ґрадіва” – фантазія на тему 

творів В. Йєнсена та З.Фройда 

Саме „Вас кличе Ґрадіва” є твором, який ми можемо 

уявити як твір-підсумок, де невизначений статус між кіно та 

романом збільшує його цінність. Проте його тональність 

позначена радістю, на відміну від характерних зразків, що 

пишуться як підсумок усього творчого шляху. Відсутній баланс 

у романі компенсується ігровими темами та зображеннями, які 

автор формував протягом десятиліть з особливою ретельністю 

та прозорістю щодо лексичної та розповідної сторони тексту. 

Можна стверджувати, що в останньому кіноромані Роб-Ґрійє 

настільки захопився витонченим стилем французької мови, що 

іноді здається, ніби ми читаємо твори Ґюстава Флобера, а не 

Роб-Ґрійє, який зрадив стиль нового роману зразка 50-тих років 

ХХ століття. Парадокс у тому, що Роб-Ґрійє схарактеризував 

свій твір як „кінороман”, гібридний жанр  романіста-

кінематографіста; проте минуло більше ніж 40 років відтоді, 

коли він  наважився опублікувати свій перший кінороман 

„Минулого року в Марієнбаді”. „Вас кличе Ґрадіва” 

відрізняється від інших його кінороманів  тим, що він обирає 

для свого твору статус проекту, а не публікацію сценарію до 

вже відомого фільму (спочатку створити, а потім реалізувати). 

Проте у травні  2007 року відбувається прем’єрний показ 

фільму під назвою „Ґрадіва”.  До цього часу 1995 року Роб-

Ґрійє написав сценарій „Шум, який зводить з розуму”, проте в 

ньому майже не використовував своїх улюблених прийомів 

монтажу. 
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 Форма кінороману 

„Вас кличе Ґрадіва” дуже 

відрізняється від „Мину-

лого року в Марієнбаді” 

та інших двох кіноро-

манів, де письменник 

ретельно описував кожну 

деталь, кожний кадр, 

діалоги, численні рема-

рки та побажання щодо 

мон-тажу. Кінороман має 

просту структуру й ви-

різняється специфіч-ним 

стилем. На нашу думку, 

ці зміни  у струк-турі 

кінороману відбу-лися 

тому, що став-лення до 

сценарію також зміни-лося: Рене Альйо пише свої сценарії у 

вигляді романів, а Жак Доїлон пише лише діалоги300,  де 

знаходимо лише порядок сцен та декілька службових 

інструкцій для зйомки. Читання останнього твору Алена  Роб-

Ґрійє полегшене: жвавий стиль, іноді позбавлений 

психологічного аналізу, властивого літературі минулого 

                                           

300 Virmaux A. Robbe-Grillet et Breton : cinéroman et surréalisme/ A. Virmaux // 

Jeune Cinéma. – décember 2002. – № 279. – P. 69. 

8. Барельєф Градіва 

___________________ 
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століття та важким описам нового роману301. Текст є 

протоколом подій, наповнених змістом. 

В кіноромані „Вас кличе Ґрадіва” необхідно достеменно 

знати, про що йде мова. Безперечно, Роб-Ґрійє описує 

барельєф, який у наш час зберігається в музеї К'ярамонті у 

Ватикані. Проте ні роман німецького письменника Вільгельма 

Йєнсена „Градіва, фантазії помпейські”(1903)302, внутрішня 

тема якого корелює з назвою роману „Вас кличе Ґрадіва”, ні 

назва довгого психоаналітичного дослідження Зігмунда 

Фройда „Марення та бажання у „Ґрадіві” В. Йєнсена”303 , яке 

увічнило цей літературний твір, не дають нам чіткої відповіді 

на питання. Річ у тому, що Роб-Ґрійє змушує співіснувати 

мистецьке майбутнє міфів та їхню оригінальну структуру, 

повертаючись до витоків, щоб підтвердити подальшу еволюцію 

міфу: пам'ять, сліди, історія, вплив сюрреалістів304.  Ежен 

Делакруа в цьому творі необхідний для того, щоб 

підстраховувати перехід між фатальним  25 серпня 79 року від 

Різдва Христового з роману Йєнсена та дослідженням Фройда, 

коли Везувій поглинув тих, хто слугував моделями для 

барельєфа, що зберігається в музеї, та були воскрешенні Роб-

Ґрійє в непередбаченому лабіринті давньої Медіни та 

сьогоднішнього Маракеша. Ніщо  у Роб-Ґрійє не перебуває в 

                                           

301 Henric J. Quand Gradiva vous appelle/ J.  Henric // Art Press. – janvier 2006 . – 

№ 319. –P. 59.  
302 Gradiva, fantasie pompéinienne/ W. Jensen–  Paris: Gallimard, 207. – 269 p. 
303 Freud S. Op. cit.  
304 Lawson-Body D. Écriture descriptive, écriture cinématographique dans l'oeuvre d'Alain 

Robbe-Grillet/ D.Lawson-Body. – Presse d’Université Aix-Marseille I, 1984. – P. 15. 
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такому непевному стані як час. Він набуває в нього стану 

музикальності: повтори знаків та ефектів у деяких частинах 

зроблені за модою ХІХ століття, епохи, яка досить часто 

вдавалася до цитування трагедії Помпеї у своїх картинах305.  

Нам відомий мотив із твору Йєнсена: археолог намагається 

віднайти молоду жінку на руїнах Помпеї, одержимий 

зображенням її ніжки, що представлена на барельєфі, який 

автор вміщує в Національний музей у Неаполі. Це не можливо, 

але він таки знаходить своє кохання. Згадаємо Теофіля Готьє, 

який 1852 року опублі-

кував „Arria Marcella”, 

твір, оснований на схожій 

ідеї реінкарнації бронзової 

статуї дівчини (яку можна 

побачити в Неаполі). Ця 

новела  про одну боже- 

                                                                      вільну ніч без завтраш-

нього дня, події якої спровоковані враженням від цієї статуї306.  

Також можна згадати скульптурну пару молодих закоханих 

у фільмі Роберто Росселіні „Мандрівка” (1954). Ця скульптурна 

пара дуже вразила іншу пару багатих іноземців, які перебували 

на стадії розриву, але завдяки враженням від цієї статуї сталося 

диво. 

                                           

305 Coquillat M. La Poétique du mâle/ M. Coquillat . – Paris: Gallimard (Idées), 1981. 

– P.24. 
306 Morrisette B. Post-modern Generative Fiction. Film and Novel/ B. Morrisette  // Critical 

Inquiry. – hiver 1975. – vol. 2, № 2. – P. 255. 

9. Фрагмент фільму «Градіва» (2007),  

реж. А. Роб- Ґрійє 
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 Йєнсен пропонує алюзію на справжню скульптуру 

(близьку за формою до постатей з „Кабінету воскових фігур”, 

класики фантастики, де всі статуї є копіями вбитих моделей)307. 

Роб-Ґрійє робить зі своєї героїні витончений фантом 

молодої одаліски, яку було вбито за жахливих та загадкових 

обставин. Він уникає емоцій при згадуванні фактів про 

поховання Помпеї під попелом та її жителів, застиглих  

у миттєвості їх повсякдення. Про могутність відновлення 

говорить робота археолога, який викопує, відкриває, звільняє та 

повертає до нового життя свідчення замкненого під землею 

минулого. Деякі критики Роб-Ґрійє стверджують, що він знову 

створив банальний міф, наповнений туристичними кліше  

з вітрин агентств, які пропонують подорожі до Північної 

Африки308. Проте саме це і хвилювало письменника: звідки 

приходять ці „міфічні” зображення Африки? Очевидно, якби 

Роб-Ґрійє хотів знову лише погратися з садо-мазохістськими 

зображеннями, він би не назвав свою головну героїню 

Ґрадівою. Роб-Ґрійє пропонує персонажів (без психологічної 

характеристики), ситуації (лише схематично), пейзажі (які 

трансформуються в декорації), інтригу (яка має стати історією).  

Таке ставлення до тексту захоплює, оскільки базовий 

матеріал створює перший рівень, досить ґрунтовний, щоб 

спровокувати продовження творчого акту творення, який 

примножить задоволення від читання. Кінороман „Вас кличе 

                                           

307 Freud S. Op. cit. – P.43. 
308 Virmaux A. Op. cit. – P.173. 
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Ґрадіва” – це як сценарій „Вертіго”, амбіційне парі Роб-Ґрійє, 

яке полягає в тому, щоб описати „Між померлих” Буало, 

роблячи все так, щоб читач-глядач повірив, що він читає 

сценарій до фільму Альфреда Хічкока309. Всі елементи 

кінороману подані з інструкцією (численні рекомендації, 

головним чином художні, які вказують, у якому напрямку 

візуально потрібно йти). Залишається лише прочитати та/чи 

перекласти все це в зображення та звук.  

Крім того, звернення до твору Вільгельма Йєнсена показує, 

що роман не був таким закритим, як здавалося при першому 

читанні, оскільки Роб-Ґрійє побудував свій твір на тому ж 

самому принципі, що й німецький письменник. Його довгі та 

трохи нудні описи думок, дій та реакцій молодого археолога, 

його пересічні персонажі (балачки молодої, щойно одруженої 

німецької пари, яка мандрує півднем Італії) та накопичення 

деталей (муха, полювання на ящірок тощо) відіграють ту ж 

саму роль у наративному плані Йєнсена, як і кліше поштових 

карток у Роб-Ґрійє. Це заспокійливий кадр дежа вю, 

літературна чи кінематографічна домовленість, яка раптово 

може надати деталі незвичайного смислу. Це відчувається 

навіть у науковій манері, з якої Йєнсен використовує італійські 

та латинські вирази та вдається до детального пояснення життя 

Помпеї (назва вулиць, будинків, міфологічних оповідей, які 

                                           

309 Allemand R.-M.,  Milat C. Le  Nouveau Roman en questions: une nouvelle 

autobiographie ? / R.-M Allemand.,  C.  Milat– Paris: Lettres modernes, coll. „La Revue 

des Lettres modernes“, 2004. – P.35.  
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коментують ці назви). В описах нового роману та назвах картин 

й імен художників, які збирає Роб-Ґрійє у свої творах, такий 

прийом називають „художньою запорукою”310. Кожна деталь 

відіграє свою драматичну роль у дещо банальному для нас 

фіналі (солодкий хеппі енд). Дотепні описи Августа та Грет 

також стають зображеннями.  У результаті „маньєризм” першої 

частини „Ґрадіви” створює не що інше, як оманливий монтаж 

хибних слідів, призначених змінювати маршрут читача, 

оскільки частини тексту, які потрібно потім буде об’єднати, 

набагато простіші, ніж цей педантизм археолога, лінгвіста та 

міфознавця в одній особі. Інтелектуальні думки естета ведуть 

до вульгарності в його фантазіях на  східному базарі, 

показаному нам Роб-Ґрійє за допомогою аналогій, що їх потім 

досить легко буде розгадати. 

Вільгельм Йєнсен використовує один із дуже, на думку 

Роб-Грійє,  „кінематографічних” засобів: омана дії (руху). Мова 

йде про барельєф, який захоплює своєю природністю, 

витонченістю та чистотою, „так, ніби художник, замість того, 

щоб малювати на аркуші паперу, швидко зафіксував портрет 

цієї жінки у глині, по живому, дивлячись, як вона проходить 

вулицею”311. 

Саме такі динамічні картини нагадують нам Роб-Ґрійє. 

Можемо також згадати акт фотографічності, кліше, точніше, 

серію людських форм у русі Едварда Мейбріджа, датовану 

                                           

310 Deleuze G. Cinéma 2-L’image-temps/ G.  Deleuze.– Paris,1983. – P. 48. 
311 Jensen W. Op. cit. – P.38. 
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1900 роком. Вражає легкість, із якою Йєнсен застосовує цей 

прийом у власному творі. „Її ступні, ліва попереду правої, були 

готові поєднатися, вони  ледь торкалися землі кінчиками 

пальців, у той час як рослина та п’ята розташовувалися майже 

вертикально”312. 

Ця особливість хвилює Норберта Гарольда, героя твору 

Йєнсена. Ці рослина та жіноча п’ята змушують працювати його 

розум, подібно до всіх фетишистів, із творів Роб-Ґрійє. 

Проходячи повз моделі барельєфа, Норберт фантазує про 

існування молодої жительки Помпеїв та починає думати про те, 

як вона зникла під лавою та попелом під час виверження 

вулкану 79 року н.е. Це марення ще більше запевнює його в 

існуванні цієї дівчини. Він сам перебуває у власному 

сновидінні, – ситуація, яку з точністю відновить Роб-Ґрійє (він 

ускладнить її ще мотивом подвійності) наприкінці „Вас кличе 

Ґрадіва”. Герой роману Йєнсена Норберт – археолог, який у 

своїй уяві веде поетичне листування з грецьким письменником 

Мелеагром. Норберт бачив жіночий фантом та дарував йому 

білі асфоделії (квіти мертвих) на Віа дель Меркуріо. Фантом 

має свого „двійника” – це Зое („життя”), яка посяде в 

майбутньому місце Ґрадіви в уяві археолога. Крім того, Йєнсен 

уже уявив, що ця поява відверне увагу від щоденника ескізів.  

Роб-Ґрійє про це згадає, та, починаючи з цього маленького 

доказу, винаходить увесь епізод із Делакруа, використовуючи 

                                           

312 Jensen W. Op. cit. – P. 40. 
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матриці для справжньої інтриги. Спочатку Роб-Ґрійє реактивує 

міф про Ґрадіву за допомогою ефекту дзеркальності, який так 

полюбляє письменник313. Роб-Ґрійє залишає свого героя – 

Джона Лока заглиблюватися в неясність: „[...] усмішка 

змовниці промайнула на вустах дівчини, яка лівою рукою 

підняла своє легке плаття. Й у сповнених марення очах 

Норберта Ґрадіва-Редівіва-Зое Бертганг, яка перетинає 

освітлену гарячим сонцем вулицю, проходячи повз плити на 

Потрі, і її хода була гнучкою та сповненою спокою”314. 

Роман Йєнсена зацікавив З. Фройда, який, 1902 року, 

відвідавши Помпеї,  написав психоаналітичне дослідження 

„Марення та мрії в романі „Ґрадіва” В. Йєнсена”315. Подвоївши 

зацікавлення твором, текст австрійського психоаналітика 

ствердив на віки славу німецької „помпейської фантазії”316, яка, 

можливо, була б забута. Не маємо сумніву, що, як і всі, Роб-

Ґрійє теж прийшов до твору Йєнсена через посередництво 

Фройда.  Письменник не робить жодного натяку на відому 

інтерпретацію, не тільки тому, що він їй опирався чи  відкрито 

її ігнорував. Романіст-кінематографіст є  людиною досить 

чутливою, і знає, що марно відхиляти будь-який вплив, 

оскільки більша частина Фройдівської теорії основана на 

                                           

313 Lawson-Body D. Op. cit. – P.44. 
314 Jensen W. Op. cit. – P. 64. („ [...] un sourire complice passa sur les lèvres de la jeune 

fille qui, de la main gauche, retroussa légèrement sa robe. Et, sous les yeux rêveurs de 

Norbert, Gradiva-Rediviva¬-Zoé Bertgang traversa la rue éclatante de soleil de sa 

démarche tout ensemble souple et paisible, en passant d'une dalle sur Pautre”). 
315 Freud S.. Op. cit. 
316 Freud S. Op. cit. – P.12. 
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фундаментальній ролі підсвідомого в літературній чи будь-якій 

художній роботі317. Проте психоаналіз, як мовознавство, для 

нього теж джерело сюжетів (на тих же засадах, що й реклама, 

що й садо-мазохізм) і матеріал для творчості. Саме Фройд, а не 

Роб-Ґрійє тягне на місце подій читача-глядача. Доказ цьому те, 

що Роб-Ґрійє переносить дію в Маракеш, тоді як Фройд 

захопився власним археологічним дослідженням у Помпеях. 

Фройд робить висновок, що: „Кращим методом 

відштовхування – який  охороняє психологічний елемент та 

робить його недосяжним – є поховання. Це було фатальною 

долею Помпеїв, міста, котре знову змогло з’явитися завдяки 

праці кирки”318. 

У кіноромані Роб-Ґрійє перетинає символічні двері Сходу  

в Маракеші, замість того, щоб іще раз відтворити події  

в римському місті, похованому під лавою вулкану. Це означало 

для письменника, що Джон Лок свідомо відмовився від ролі 

археолога, яка вимагає від людини розгадування та аналізу 

загадок минулого319. Роб-Ґрійє ставить питання, чи зможе 

Джон, археолог, стати істориком мистецтва, а отже, носієм 

іншого сприйняття світу. 

Проте наскільки секс є центром досліджень у теорії 

Зігмунда Фройда, настільки кінематографічні зображення сексу 

захоплюють Роб-Ґрійє (привід, який цензори використовують, 

                                           

317 Robbe-Grillet A. C’est Gradiva qui vous appelle/ A.  Robbe-Grillet. – Paris:  Les 

édions de minuit, 2002. – P. 4. 
318 Freud S. Op. cit. – P.184. 
319 Allemand R.-M.,  Milat C.. Op. cit. – P.92. 
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щоб виключити його твір зі сфери літератури). Очевидно, що 

таке ставлення виникло через співвідношення в сюжеті роману, 

основаного на ролі еротики, недооціненої (Фройд називає її 

вигнаною) у Йєнсена та насиченої до перебільшень 

кримінальних та насильницьких, ексгібіціоністських табу  

в Роб-Ґрійє. Фройд розглядає оповідання Йєнсена як „історію 

хвороби та одужання”320. Проте Джон у Роб-Ґрійє не буде 

вилікуваний від свого „марення фетишистською еротоманією” 

у „Вас кличе Ґрадіва”. Йєнсен, навпаки, звільняє Норбера та 

Зое від дитячої любові, яка, зазвичай, дуже живуча, але 

однобічна. Саме такі спостереження дають змогу Фройдові 

розглядати  кохання до кам’яної жінки у Йєнсена як таке, що 

походить від дитячих вражень, згідно з попередніми 

клінічними дослідженнями самого Фройда 321. 

 А. Роб-Ґрійє зберігає стилістику блискучого дослідження 

Фройдом процесу формування патологічних марень (науковець 

грає проти імпульсу закоханого, „проігнорованого” 

археологом). Крім того, Роб-Ґрійє включає до свого твору 

психоаналітичне лікування, яке пропонує Зое молодому 

археологові. Головна інтерпретація двох марень (з їх 

символічним переміщенням у часі та просторі), –  змушує нас 

думати, що кінороман Роб-Ґрійє зберіг усі ці елементи, здатні 

допомогти читачеві зрозуміти такий тип тексту, бодай 

                                           

320 Bellemin-Noël J. Une écriture freudienne/ J.Bellemin-Noël // Critique. – août-

septembre 2001. –№ 651-652. – P. 621.  
321 Ibid. – P. 623. 
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настільки, наскільки цю змогу давав твір Йєнсена, хоча й в 

інших напрямках322. 

Звичайно, Роб-Ґрійє усвідомлено розміщає свої умовні 

знаки та розпорошує докази по всьому твору, проте вони 

більше належать соціальній психології, ніж дослідженню 

внутрішньої індивідуальності на загальному тлі художньої 

продукції. Більше того, Роб-Ґрійє починає нагадувати радше 

„антипапу” нового роману та єретика Нової хвилі,  ніж учня чи 

засновника будь-чого323. Він та його творчість не може бути 

Фройдівською чи Лаканівською, не може вона бути подібна до 

творчості Барта, Дельоза, Годара чи телькелістів. Його 

цікавість до всього нового постійно змушує його 

приєднуватися до культурного різноманіття того часу. Але 

робить він це для того, щоб поглянути на себе з іншого боку, 

ніби це протиотрути тому, що він зазвичай робить з текстами 

його творів. Завдяки своєму талантові він може зробити  

з усього щось гарне. Він залишається сильною особистістю, 

саме це дало йому змогу вижити в ролі „патріарха” літератури 

1950-х років. Він може у 80-х дивитися свої фільми 60-х  

з колишньої позиції. Ці фільми та романи вже знайшли своє 

місце в культурному середовищі, тоді як багато з його 

однодумців змінювали ставлення, а потім знову поверталися до 

нього: на їх тлі Роб-Ґрійє видається впевненим у власних 

позиціях, мистецькій та дослідницькій, оскільки системно 

виробляв їх упродовж п’яти десятиріч. Проте Роб-Ґрійє не міг 

                                           

322 Ibid. – P. 623. 
323 Dugast-Portes F. Alain Robbe-Grillet : Le Pape du Nouveau Roman?/ F. Dugast-Portes 

// Magazine littéraire. – octobre 2001. – № 402. –  P. 40. 
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собі дозволити справити враження на читача лише алюзіями на 

твір З. Фройда. У нього, як завжди, відбувається справжня 

культурна еволюція – від Делакруа, Йєнсена та Фройда до 

проблеми культурної рецепції Сходу та адаптації цієї рецепції в 

європейській культурі. Він завжди чекає актрису, яка могла б 

утілити його прекрасні фантазії, бо впевнений, що мистецтво 

ніколи не припинить творити чудові речі з образами гарних 

жінок, усе ж таки надаючи перевагу зовсім юним дівчатам324. 

Лише через кілька сторінок після початку книги  

в кіноромані з’являється Ґрадіва: „Коли він нахилився, то 

помітив вершницю з білявим волоссям, він не бачить обличчя, 

яке напівсхилене, щоб дивитися додолу. Вона вдягнена  

в костюм із фантазії, майже марокканський, ідеться, певно, про 

європейку. Глядач гадатиме, що ця молода жінка може бути 

Лейлою, а згодом Ґрадівою” 325. 

Лейла та Ґрадіва: перша – це вигаданий персонаж, головна 

дійова особа у вигаданій біографії Ежена Делакруа в Марокко, 

породження уяви Роб-Ґрійє, який поступово відкриває деталі 

трагічної долі Делакруа. Друга – це фігура з рельєфу, яка стала 

героїнею роману Йєнсена. Внаслідок того, що  психоаналітична 

теорія посідала все більше місця в гуманітарних науках, 

культура ХХ століття трансформувала Градіву в міф, яким 

захоплюються література та мистецтво. Роль цього міфу  

в кіноромані одночасно підсвідома (прихована на початку 

твору), примарна (можливо, видіння) та пов’язана з „фіктивною 

                                           

324 Henric J. Op. cit. – P.57. 
325 Robbe-Grillet A. C’est Gradiva qui vous appelle... – P. 22.  
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реальністю” через дві  послідовні реінкарнації (Лейла – це ХІХ 

століття, а Ґерміона (Ґрадіва) – сьогодення)326. Проте перше 

призначення міфу закладене у специфічному складнику 

кінороману, а саме у вказівці, призначеній майбутньому 

постановникові, яка перериває дієгезу, щоб уточнити враження.  

Раптово, замість того, щоб намагатися зробити це за допомогою 

літературних засобів, Роб-Ґрійє стримано уточнює в передмові, 

що, вочевидь, романтична ілюзія наприкінці роману –  

незавершена та ставить читача в незручне становище,  оскільки 

той не має змоги зрозуміти твір. Численні речення такого типу 

намагаються втрутитися в розвиток наративного зв’язку, 

заснованого на прогнозуванні-ідентифікації у світі автора. 

А. Роб-Ґрійє трохи згодом повідомляє про появу головного 

героя – „назвемо його Джоном”, і обирає для нього ім'я 

філософа Джона Локка; можливо, опосередковано це пов’язано 

з теорією Локка про виховання джентльмена. Роб-Ґрійє 

неодноразово „іронічно” зіштовхував у своїх творах Схід  

(в образі жінки) та Захід (в образі чоловіка-інтеліґента): „[...] 

розповідають, що в Медіні ховається привид молодої жінки  

з золотими осами, обезголовленої на початку минулого 

століття, щоб покарати за те, що вона була зваблена 

французом”327. 

Трохи згодом так званий антиквар, намагаючись продавати 

невідомі малюнки зі щоденника Делакруа в Марокко,  виявляє, 

що особа з золотими косами з легенди була фактично молодою 

                                           

326 Henric J. Op. cit. – P.60. 
327 Robbe-Grillet A. C’est Gradiva qui vous appelle... – P. 65.  
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одаліскою, Лейлою; у неї закохався художник та зробив серію 

еротичних малюнків, які вважалися загубленими. Якщо 

Делакруа закохався, то це тому, що він побачив у рухах Лейли 

славнозвісні рухи  Ґрадіви: „Молодий Делакруа  досить добре 

міг роздивитися  так званий помпейський барельєф у музеї 

Ватикану та зблизити образ цієї маленької дорогої йому ніжки  

з барельєфа зі своєю граційною моделлю”328. 

А. Роб-Ґрійє не випадково додає „рокамбольний” епізод  

з історії мистецтва, для того, щоб пояснити одну з тих  

підроблених картин у кіноромані, оскільки лише він знає 

таємницю п’яти щоденників Делакруа, два з яких утрачені329. 

Він підкреслює з гумором, що якби його Ґрадіва була для нього 

менш давня, ніж Йєнсен, вона була б більш людяною, що 

якнайкраще підходить для створення фантастичного 

персонажа. Роб-Ґрійє примножує кількість дівчат, яких 

викрадають, із яких знущаються, для того, щоб гіперболізувати 

зображення звичаїв, яких чекають від еротичного та 

жорстокого Сходу. Він показує барвисті сцени знущання  

в декадентських гаремах, які живуть торгівлею білими 

жінками. У кіноромані все змішується. Символом такого 

змішування є велика кількість діапозитивів, які зберігаються  

в офісі орієнталіста. Там ми бачимо не пов’язані між собою 

серії фотографій, креслення; ці фотографії та креслення 
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нагадують нам уривки з інших творів Роб-Ґрійє – прив’язана 

жінка з „Транс-європейського експресу”, „Людини, яка бреше”, 

чи „Поступового проникнення в насолоду”. Крім того, 

діапозитиви мають кадри магнітофона зі „Звуку, який  зводить 

з розуму”. Делакруа грає роль, подібну до ролі Магрітта  

в „Гарній полонянці”, Марокко називають Тунісом з „Едему та 

після”, при цьому, не забуваючи про велику машину із 

Стамбула („Безсмертна”). Очевидно, що ментальні картини 

Джона з’явилися після старанного вивчення творів 

кінематографіста А. Роб-Ґрійє. Проте в цьому лабіринті, 

замість того щоб губитися, читач зустрічає увесь світ образів 

письменника. 

Левова частка в розповіді складається з відтворення образів 

чорного ката із сокирою з картини Фернандо Кормана 

„Фаворитка в опалі” (можливе уявлення про смерть Лейли),  

картини „Турецька лазня” Енгра та, звичайно з численних робіт 

Делакруа (особливо „Смерть Сарданапала”), а також із 

сучасних творів, таких як „Ф. перед ареопагом”330. Роб-Ґрійє 

створює образи екзотичних будинків розпусти, 

садомазохістський характер котрих завжди глузливо 

підкреслюється. Наприклад, „стереотипний хід” з охоронцем  

у „класичних чорних окулярах, з визначеними його 

функціями”. Іронія сягає піку, коли Герміона пояснює Джонові 

свою роль у „комедії марень”: вона грає у мріях людей, тому 

                                           

330 Ibid. – P. 58. 

___________________ 
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що світ сновидінь так само реальний, як і світ поза сном. 

Складність полягає в тому, що за цими видіннями пильно 

стежить уряд через їх еротичний характер. Уряд хоче відвернути 

ці вбивства, як і 

тортури, „проте під 

загрозою загального 

страйку, під впливом 

елементів колектив-

ного несвідомого, 

громадянська влада 

цього не дозволила.  

Не беручи до уваги, 

                                                                              що багатії делокалізу-

вали їх мрії у фантастичному раю, який процвітає на Близькому 

Сході” 331. 

Поліційна історія (вбивство) займає мало місця в 

кіноромані, але Джон щоразу своїми вчинками запевняє читача, 

що він ідеальний підозрюваний в умисному вбивстві Лейли-

Герміони, скоєному у кімнаті 23. Ця сцена вбивства потім 

знову буде відновлена на сцені театру Золотого трикутника. 

Опис еротичного спектаклю написаний Роб-Ґрійє  

з іронією над самим собою, тобто письменник використовує 

кліше, притаманні описам таких сцен у „чорних романах”: „[...] 

склад фантазії за традиційним сюжетом [...], покупець  

                                           

331 Robbe-Grillet A. C’est Gradiva qui vous appelle... – P. 102. 

10. Алжирські жінки, Ежен Делакруа, (1834) 
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у тюрбані в незрозумілому оттоманському вбранні [...], 

продавець, також справжній турок [...], молода дівчина-річ, 

повністю оголена, втомлена та покірна [...]”332. 

Коли одна з дівчат Золотого трикутника, Ґерміона, 

інтерпретує загибель одаліски Делакруа в „живих картинах” 

для амфітеатру почесних мафіозі – поліцейських, сутенерів, 

спекулюючи замінами, вона для прояснення ситуації називає ті 

місця та тих дівчат, які їм добре знайомі своєю продажністю – 

тільки  так щось може 

прояснитися333. Проте 

система Роб-Ґрійє полягає 

в тому, щоб заплутувати 

розповідь ще до появи  

нових персонажів, необ-

хідних для розв’язання 

загадки. Дійсно, ми 

помічаємо, що склад-ність 

сприйняття сюжету збіль-

шується, а передбачені  

                                                              текстом раціональні 

пояснення стають перешкодами, які ще глибще занурюють нас у 

таємницю. Наприклад, гострий зубний біль Джона все більше 

посилюється, не допомагає і червона рідина з пляшки, яка 

                                           

332 Ibid. – P. 52-53.  
333 Ibid. – P. 114. 

___________________ 

11. С. Далі Градіва, яка знову знаходить антропоморфні 

руїни (ретроспективна фантазія (1931) 
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повинна втамовувати біль. Образ „болю” повторюється  

в кіноромані різними дійовими особами: маленький хлопчик на 

ринку з хворими зубами, страждання одалісок під тортурами 

тощо. Іноді дія раптом зупиняється, нагадує фотографію334. 

Деякі картини у кіноромані подані без звуку. Фактично звук не 

збігається з зображенням: минуле проникає в майбутнє  

і навпаки. Джона перевдягають у Делакруа. Джон, 

замаскований під Делакруа,  ніби повторює його міфічне життя 

та вбивство одаліски Лейли.  

Мрія та реальність 

остаточно втрачають 

будь-яку визначеність, 

коли Ґерміона запрошує 

Джона Лока пройти поза 

дзеркалом появ: „Усе 

                                                                       проходить як передба-

чено. Отже, заходьте, оскільки ви не можете зробити 

інакше”335.  Прохід означає шлях до власної мрії з другого боку 

реальності, де Джон зустріне свого двійника Джона-Делакруа 

та Лейлу-Ґрадіву (помпеянка, як марокканська одаліска). 

Перша сидітиме на могилі, на кілька секунд розділені, вони 

поєднуються в цьому світі. Та Лок убиває Лейлу, але він вірить, 

що вбив Делакруа, тобто самого себе. Він убиває жінку, 

                                           

334 Ibid. – P. 56. 
335 Ibid. – P. 43. 

___________________ 

12. Фрагмент фільму  «Градіва» 

(2007), реж. А. Роб-Ґрійє 
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з’ясовуючи тим самим, що він ревнує до свого власного 

другого „я”. Починаючи з цього місця, Роб-Ґрійє примножує 

каскад правдоподібних повернень до гіпотетичного місця 

злочину: умисне вбивство сфотографовано в кімнаті готелю, 

моделювання цього випадку у психіатричній лікарні, а потім на 

сцені в Золотому трикутнику, яке повторює всі випадки, але – 

що парадоксально – у набагато меншій фантасмагоричній 

тональності. 

Читачеві важко повірити в цю версію вбивства. Оскільки 

Роб-Ґрійє уявляє ці події, використовуючи завіси театру, 

репродукції картин Магріта,  образи потужних морських хвиль, 

він не бажає використовувавати сучасні засоби синтезу 

зображення та інші віртуальні технології. 

 Паралельно Белкіс, помічниця Джона, відновлює оповідь 

про власні справи в бюро Джона в Тазареті, і Ґрадіва знову все 

частіше й частіше починає з’являтися на діапозитивах, які 

показують на стіні. Все нагадує  відому оперу Пуччіні „Мадам 

Батерфляй”, щоб іще більше підсилити тло „ковдри  

з культурних клаптів”336. 

Впевнена, що Джон помер, Белкіс кінчає життя 

самогубством, але перед цим вона стріляє в лоб зображенню 

Ґрадіви. Ця нова символічна смерть за допомогою монтажу 

наповнена спрощеним мелодраматизмом щодо загибелі 

молодої сучасної одаліски. Проте Джон не помер і його уявна 

                                           

336 Ibid. – P. 41. 

___________________ 
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пригода знаходить свою розв’язку на сторінці пригод місцевої 

газети. Роб-Ґрійє застосовує різні форми підтримки інформації 

(діапозитиви, кіно, театр, легенда, інші види мистецтва) для 

того, щоб ми змогли зробити висновок: Ґерміону Ґрадіветську, 

актрису приватного театру, вбив сексуальний маніяк, проте її 

тіло викрадене;  мистецтвознавець із галюцинаціями визнаний 

невинним. Хоча, можливо, він вигадав це вбивство у своїй 

уяві?  „Коли Джон відірвав очі від газети, він побачив Лейлу 

[…]з її характерними рухами, у танці, якою вона була в першу 

їхню зустріч, […] він згодом  губить це зображення в натовпі 

людей, який стає надто щільний”[... ] 337 . 

   Подібно до кіно, – але  жодним чином у  художньому 

романі, – слово “кінець”, написане внизу сторінки, має 

припинити пошуки читачем головного героя, проте, не 

зважаючи на це, взаємодія кіно та літератури триває.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

337 Ibid. – P. 158.  
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Післямова 

Дослідження кінороманів А. Роб-Ґрійє дозволяє 

виокремити  декілька важливих аспектів: кінороман – це 

синтетичне явище, оскільки він складається принаймні  

з елементів двох видів мистецтва – кіно та літератури. Отже, 

виникає проблема ідентифікації кінороману як синтезованого 

явища на межі літературних жанрів та жанрів кінодраматургії.  

Кінороман практично неможливо досліджувати, 

користуючись лише літературознавчою методологією. Проте, 

якщо робити акцент на тому, що кінороман перебуває  

у проміжному становищі між літературою та кінематографом, 

то можливий своєрідний „синтезований” аналіз таких творів. 

До цього спонукає не лише структура твору, а і його зміст. 

Форма твору підпорядковується законам кінодраматургії,  

а саме – сценарію; у тексті постійно з’являються коментарі 

автора, який з письменника перетворюється на режисера  

і вказує положення об’єктів на знімальному майданчику чи 

позу актора. Не зважаючи на те, що Роб-Ґрійє сам розмежував 

кінороман та кінофільм, він і далі користувався у романах 

ремарками на кшталт тих, які застосовують лише в номерному 

сценарії до кінофільму.  

Водночас, дослідники відзначають виняткову чистоту мови 

Роб-Ґрійє в усіх його творах, яка більше характерна для 

художніх творів ХІХ століття, ніж для суто технічної 

констатації рухів камери та монтажу кадрів. 
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Потяг до візуального мистецтва змусив Роб-Ґрійє створити 

гібридний жанр на межі літератури та кінодраматургії. Для 

того, щоб упевнитися в цьому, ми намагалися розмежувати 

поняття сценарію, екранізації та кінороману. Цей жанр вигадав 

не Роб-Ґрійє, але саме йому вдалося надати кінороманові 

особливого значення для подальшого розвитку літературного 

процесу в рамках нового роману. Як один із речників нового 

роману Роб-Ґрійє не міг не провести експеримент зі зрощення 

слова та зображення. 

Письменник намагався вдосконалити структуру роману 

шляхом залучення інших видів мистецтва – малярства, музики 

та кінематографа. Запозичена з малярства манера виписувати 

найдрібніші деталі обернулася надалі включенням відомих 

картин художників-сюрреалістів у структуру оповіді.  

До А. Роб-Ґрійє практично ніхто не намагався поєднати 

детективний сюжет та, наприклад,  картини Магрітта. 

Виявляється, що фотографія – це найпримітивніший рівень 

сприйняття тексту для „невихованого” читача-глядача, бо 

людина не просто безпосередньо бачить написане в кіноромані, 

а й вірить у те, що бачить. Один із головних постулатів А. Роб-

Ґрійє – це не довіряти тому, що бачить око, бо іноді око 

належить людині не просто з викривленим, а й із хворобливим 

сприйняттям світу („Ревнощі”, „Споглядач”). Око та камера 

тотожні у Роб-Ґрійє, проте інтерпретації того, що вони 

показують, належать лише читачеві. 
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Цікаву гру з читачем письменник веде і щодо власних 

попередніх творів, як прозових, так і кінематографічних. 

Кожний кінороман Роб-Ґрійє нагадує міфічний лабіринт, і для 

того, щоб успішно його пройти, письменник пропонує декілька 

варіантів шляху. Найпростіший – це просто прочитати текст та 

однозначно заявити про незрозумілості та численні „візуальні 

перешкоди” в тексті у вигляді надмірних описів, роздумів та 

порушення логічних зв’язків. Інший шлях, складніший – це 

неодноразове прочитання тексту кінороману, який потім 

необхідно самостійно розкласти на частини і скласти знову, але 

у правильному логічному та хронологічному порядку. Надмірні 

описи та численні деталі тоді перетворюються на вказівки, які 

ведуть до впорядкування інформативного хаосу в тексті 

розповіді та створення візуальної картини у сумлінного читача. 

Це і є головною метою А. Роб-Ґрійє.  

Письменник створив власну ідеальну творчу модель – 

«синтез»  читача з глядачем. Читаючи кінороман, ми лише 

сприймаємо текст, який надруковано, а тому проникаємо лише 

на перший рівень твору. Знайомство з творчістю А. Роб-Ґрійє 

як кінорежисера, автоматично переключає на інший рівень 

кінороману. Проте кінороман має іще декілька рівнів, які 

будуть недоступні, якщо читач-глядач не ознайомлений із 

програмними заявами письменника про перспективи розвитку 

літературного процесу у Франції другої половини ХХ століття. 

Останній рівень у кіноромані – це, як правило, алюзії на всі 
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попередні твори письменника-кінематографіста. Можливо, 

саме тому існує лише чотири офіційні кіноромани, надруковані 

з досить великими часовими проміжками.  

Отже, кіноромани А. Роб-Ґрійє дають змогу говорити про 

широку (чи не найширшу) присутність елементів інших видів 

мистецтва у структурі прозового твору та про їх вплив на 

структуру та сюжет розповіді.  
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