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РЕАЛІЗАЦІЯ ФОРМ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ У РОМАНІ ІЄНА 

МАК’ЮЄНА “СПОКУТА” 
 

У данній статті розглядається стильове новаторство сучасного британського письменника Ієна Мак’юена. Робиться 

спроба пояснити особливості майстерності Ієна Мак’юена як романіста, його вибір тих або інших письменницьких 

стратегій у контексті сучасного культурно-історичного процесу. Пропонується реалізація форм інтертекстуальності у 

романі Ієна Мак’юєна “Спокута”, що дозволяє уявити картину суттєвого оновлення письменником особистої оповідної 

стратегії, пов'язану з приналежністю автора до англійської постмодерністської літератури. 
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Сучасного британського письменника Ієна 

Мак’юєна можна сміливо вважати одним з 

найпродуктивніших митців сучасності. До його 

творчого доробоку належать романи, 

кіносценарії, оповіді тощо. Окремі твори 

автора були успішно екранізовані, зокрема це 

стосується роману «Спокута», кіно версія якого 

вийшла на екрани у 2007 році та була 

номінована на престижні кіно премії такі як 

«Оскар» та «Золотий глобус». До слова, саме 

роман «Спокута» здобув чи не найбільше 

літературних нагород, а семе премію Бі-Бі-Сі 

«People’s Booker» (2002), премію Генрі Сміта, 

Національну премію спілки літературних 

критиків і вищу нагороду «Лос-Анжелес 

таймс», «Santiago Prize for the European Novel» 

(2004). Проте, незважаючи на широку 

популярність автора за кордоном, у 

вітчизняному літературознавстві не так багато 

науковців, які б досліджували літературні 

надбання автора. Серед найбільш помітних 

варто відмітити українського перекладача та 

критика Д. Дроздовського. [7]. Російськомовні 

джерела мають більш повний список авторів, 

серед яких варто виокремити безпосередньо 

тих літературознавців, що досліджували роман 

«Спокута» такі як М.Бахтина, Р.Барта, 

А.В.Михайлова, В.В Виноградова. Щодо 

англомовних джерел, то перелік авторів досить 

значний, так на думку Адама Біглі, читач   

отримає   насолоду   за   трьома критеріями: «У 

романі присутня любовна лінія, історія війни та 

історія про історію, а тому твір порадує ваше 

серце, перевірить силу волі та дасть привід для 

роздумів. Це кращий роман Іена Мак’юена» [2, 

с. 22]. Американський журналіст Д.Уінганда 

ствержує: «Мак'юен сміливо розставляє пастки 

у фінальній частині «Спокути» [1, c. 395]. 

Зважаючи на вищесказане, вважаємо, що наша 

розвідка, яка присвячена   дослідженню 

інтертекстуальності у художньому тексті 

роману «Спокута» значно доповнить знання 

про творчу особистість Ієна Мак’юєна та 

допоможе збагнути закодовані авторські 

інтенції самого твору. Саме це і є метою даної 

статті. Перш ніж перейти безпосередньо до 

аналізу самого твору, варто окреслити окремі 

теоретичні аспекти щодо поняття 

інтертекстуальних форм. Серед науковців, які 

займались питанням інтертекстуальності і 

праці яких стали теоретчним підгрунтям нашої 

роботи є: Н. К. Гея, Н. Фатєєва, М. Бахтін. В 

контексті нашого дослідження актуальними є 

пратекстуальних форм інтертекстуальності до 

яких традиційно відносимо: заголовки, 

епіграфи та присвяти. Дослідник М. Бахтін 

наголошував на тому, що розуміння 

літературного тексту передбачає знання інших 

попередніх текстів (пратекстів), рефлекси яких 

є в тексті, що   сприймається. Пратексти – це 

фіксація процесу вербального формування 

образів і структур свідомості, за допомогою 

яких відбувається розуміння всіх наступних 

текстів. Це смисловий простір, з якого 

черпаються знаки для розуміння тексту, що 

сприймається, які пролягають від цього тексту 

до пратексту. Для цього простору в 

літературній герменевтиці була введена 

абстракція, що називається інтертекстом. 

Фраза «рефлекси, які є в тексті» виявляє не 

лише зовнішній пам’яттєвий план, а й 

внутрішній, який, безперечно, несе сугестивну 

інформацію. [3, c. 314]  

Заголовок може бути елементом паратексту 

або елементом інтертексту у тому випадку 

«коли є цитатою; містить маркери алюзії (імена 
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літературних персонажів, міфічних 

персонажів, імена реальних чи історичних осіб; 

псевдо- антропоніми, топоніми тощо); включає 

паремії чи фразеологізми» [6, c. 280]. Завдяки 

заголовкам та епіграфам актуалізуються 

інтертекстуальні зв’язки: «автор відкриває 

зовнішній кордон тексту для інтертекстуальних 

зв’язків та літературно-мовних віянь різних 

напрямів й епох, тим самим наповнюючи і 

розкриваючи внутрішній світ свого тексту» [5, 

c. 282] – описує Н. Фатєєва. Дослідник Н. К. Гея 

доводить, «заголовок та епіграф – це головне та 

підрядне речення. Одне називає явище, інше 

прагне його пояснити» [4, c. 364]. Присвята 

актуалізує синхронні зв’язки – певне коло 

друзів або однодумців, живих чи не так давно 

померлих. Усі ці явища: заголовок, присвята та 

епіграф – це тісно пов’язані між собою 

передтекстові компоненти, що утворюють 

«єдиний семантичний, стилістичний, 

асоціативний комплекс» [6, c. 282]. 

Для нашого дослідження важливим є епіграф. 

Зазначимо, що він не є обов’язковим елементом, 

тому, якщо автор його використовує, то апріорі 

надає йому сильну позицію та кодує у ньому 

певні глибинні смисли. У якості епіграфів 

виступають цитати з літературних або 

філософських творів, рідше – вислови 

політичних та державних діячів, військових, 

учених або митців. Використання епіграфу 

залежить від авторської інтенції підсилити 

двозначність текстових смислів чи навпаки 

налаштувати читача на певну манеру сприйняття 

написаного, а також від специфіки творчого 

мислення автора та його стильової манери. 

Так, складовим елементом інтертексту 

«Спокути» є саме епіграф, який взятий з 

«Нортенгерського абатства» Дж. Остін: «Dear 

Miss Morland, consider the dreadful nature of the 

suspicions you have entertained. What have you 

been judging from? Remember the country and the 

age in which we live. Remember that we are 

English: that we are Christians. Consult your own 

understanding, your own sense of the probable, 

your own observation of what is passing around 

you. Does our education prepare us for such 

atrocities? Do our laws connive at them? Could 

they be perpetrated without being known in a 

country like this, where social and literary 

intercourse is on such a footing, where every man 

is surrounded by a neighbourhood of voluntary 

spies, and where roads and newspapers lay 

everything open? Dearest Miss Morland, what 

ideas have you been admitting?” They had reached 

the end of the gallery; and with tears ofshame she 

ran off to her own room»[5, c 4]. На  нашу  думку,  

автор  пояснює, що джерелом всіх негараздів і 

зневірених доль може стати помилкове 

судження про людину, про що потім докладно 

говориться у романі. А також автор майстерно 

експериментує з формально-змістовою основою, 

іноді змішуючи непоєднуване. І це, безсумнівно, 

накладає відбиток на всю розповідь Мак'юена, 

навіть на ті частини, де вже немає впливу стилю 

англійської романістки. Як справедливо зазначає 

А. Борисенко, «читач занурюється в заціпеніння 

спекотного літнього дня 1935 р в побут 

англійської садиби, з класичним заклопотаним 

батьком, матір'ю, яка страждає на мігрень, із 

затягнутою експозицією, так знайомої по 

класичним англійським романів» [1, c.395].  

Зауважимо, що Джейн Остін в своєму романі 

Northanger Abbey з перших рядків налаштовує 

свого читача на пародію на готичний роман, як 

основний жанр оповідання, а потім ведучим 

жанром стає реалістичний роман, таким чином, 

читач виявляється в пастці своїх очікувань і 

відчуває себе розгубленим. Роман набуває 

ігрову, непередбачувану основу. Ієн Мак'юен 

так само грає з читачем, спираючись на його 

безпосередні і наївні очікування. Роман 

«Спокутa» також має деякі інші смислові та 

структурні зв'язки з даними романом Джейн 

Остін. У першій частині роману ми бачимо 

зв'язок творів Брайоні з мотивами Northanger 

Abbey, як і головна героїня роману Джейн Остін, 

Брайоні проживає в сільській місцевості, 

заміському будинку, і є членом середнього 

класу тощо [2, c. 22]. 

Зауважимо, що ім'я Джейн Остін двічі стоїть 

на першому місці в ряду названих Роббі та 

Емілією великих літераторів XІХ й XX 

століття: «He thought of himself in 1962, at fifty, 

when he would be old, but not quite old enough to 

be useless, and of the weathered, knowing doctor 

he would be by then, with the secret stories, the 

tragedies and successes stacked behind him. Also 

stacked would be books by the thousand, for there 

would be a study, vast and gloomy, richly crammed 

with the trophies of a lifetime’s travel and thought 

– rare rain forest herbs, poisoned arrows, failed 

electrical inventions, soapstone figurines, 

shrunken skulls, aboriginal art. On the shelves, 

medicalreference and meditations, certainly, but 
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also the books that now filled the cubbyhole in the 

bungalow attic – the eighteenth-century poetry that 

had almost persuaded him he should be a landscape 

gardener, his third-edition Jane Austen, his Eliot 

and Lawrence and Wilfred Owen, the complete set 

of Conrad, the priceless 1783 edition of Crabbe’s 

The Village, his Housman, the autographed copy of 

Auden’s The Dance of Death» [5, с. 234]. 

Ситуація, у якій вдруге виникає ім'я Дж. 

Остін, – це подумки вимовлене Емілією 

міркування про долю старшої дочки, що звертає 

читача до бібліотеки в будинку Толлісів: «She 

had lolled about for three years at Girton with the 

kind of books she could equally have read at home – 

Jane Austen, Dickens, Conrad, all in the library 

downstairs, in complete sets»[5, c. 243]. 

Уся перша частина роману пронизана 

інтертекстуальністю, адже читач, розуміючи, що 

все ж таки перед ним твір письменника 21 століття, 

подумки поринає у майстерно сконструйований 

вигаданий світ, де детально описуються події 

одного літнього дня в заміському будинку 

заможної родини Талліс, у 1935 році, що одночасно 

нагадує манеру оповіді В. Вульф у її романі «Місіс 

Делловей» та стильову подачу обємних описів, 

характерних для Дж. Остін.  

Крім імен відомих письменників і поетів, 

яких читають та якими захоплюються герої 

роману, автор «Спокути» часто використовує і 

відомі імена.  Серед них є і відомі історичні 

персони, і комічні герої, і редактори журналів, і 

лікарі, письменники тощо. Так, наприклад: 

«Paul Marshall lowered himself into the armchair 

lately used by the stricken Arabella. It really was a 

curious face, with the features scrunched up 

around the eyebrows, and a big empty chin like 

Desperate Dan’s» [5, с. 15]. Paul Marshall це 

герой популярного англійського коміксу 1938 

р., відважний ковбой з вигаданого містечка 

Кактусвілль на Дикому Заході, який мав 

величезну нижню щелепу. Або таке 

порівняння: «A cigarette holder, a lapdog tucked 

under one arm and she could have been Cruella De 

Vil» [5, c. 84] Cruella De Vil – лиходійка з 

диснеївського фільму «Сто один далматинець». 

З листів Сесилії та Роббі ми дізнаємося, що: 

«All those books, those happy or tragic couples 

they had never met to discuss! Tristan and Isolde, 

the Duke Orsino and Olivia (and Malvolio too), 

Troilus and Criseyde, Mr. Knightley and Emma, 

Venus and Adonis. Turner and Tallis. Once, in 

despair, he referred to Prometheus, chained to a 

rock, his liver devoured daily by a vulture. 

Sometimes she was patient Griselde…» [5, c. 84]. 

Таким чином, референції Ієн Мак’юен часто 

пов'язані з певною історичною подією, або 

літературним, поетичним, театральним або 

«кіношним» твором.  Використовуючи їх, 

письменник ніби прагне викликати точну 

асоціацію з відповідною ситуацією та поєднати 

її із сукупністю закладених у ній виразних 

емоційних змістів. 

Висновок: Таким чином, у романі Ієна 

Мак'юена «Спокута» ми знаходимо значну 

кількість інтертекстуальних елементів. Це і 

відомі тексти, імена та ситуації, вірші класиків, 

пізнавані цитати, зрозумілі усім імена або 

висловлювання, і слова з Біблії. Ці 

інтертекстуальні елементи читач знає, впізнає та 

може адекватно їх інтерпретувати; водночас, у 

романі автора ці елементи досить актуальні, і 

мають значення для сьогоднішнього, 

здійснюючи свій пізнавальний та емоційний 

вплив.  
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Иваночко М.Б.  

РЕАЛИЗАЦИЯ ФОРМ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В РОМАНЕ ИЕНА МАКЬЮЭНА "ИСКУПЛЕНИЕ" 

В данной статье рассматривается стилевое новаторство современного британского писателя Иэна Макьюэна. 

Делается попытка объяснить особенности мастерства Иена Макьюэна как романиста, его выбор тех или иных 

писательских стратегий в контексте современного культурно-исторического процесса. Предлагается реализация 

форм интертекстуальности в романе Иена Макьюэна "Искупление", что позволяет представить картину 

существенного обновления писателем личной повествовательной стратегии, связанную с принадлежностью автора 

к английскому постмодернистской литературы. 

Ключевые слова: пратекст, интертекстуальность, эпиграф, рефлексии, цитаты, Иен Макьюэна, "Искупление", 

роман. 

 

Ivanochko M. 

REALIZATION OF THE FORMS OF INTERTEXTUALITY IN THE NOVEL "ATONEMENT" BY IAN MCEWAN 

This article examines the style innovation of the modern British writer Ian McEwan. An attempt is made to explain the 

peculiarities of the skill of Ian McEwan as a novelist, his choice of one or another writing strategy in the context of the modern 

cultural-historical process. It is proposed to implement the forms of intertextuality in the novel "The Atonement" by Ian 

McEwan, which allows us to imagine a significant update by the writer of a personal narrative strategy related to the author's 

affiliation with English postmodern literature. 

Key words: protexts, intertextuality, epigraph, reflections, citations, Ian McEwan, "Atonement", novel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


