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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Нью-Йорк – особливий простір 

урбаністичної атрибутики світової літератури, який створює неповторний 

цивілізаційний ландшафт людського розуму й духу, поєднання величі 

архітектури і дозвільного способу життя, втілюючи синергетику культурних 

місць. Актуальність теми зумовлена відсутністю у літературознавстві аналізу 

поетики образу Нью-Йорка у романістиці 20-70-х рр. ХХ ст. Питання 

художньої  специфіки, синкретизму знаків, символів, модусів відтворення 

образу Нью-Йорка в романах Дж. Д. Пассоса „Мангеттен”, М. П’юзо 

„Хрещений батько”, Е.-М.Ремарка „Тіні в раю”, Дж. Селінджера „Ловець у 

житі”, Ф.  Фіцджеральда „Великий Гетсбі” залишається недостатньо 

дослідженим.  Проблемно-тематичний діапазон, специфіка „американського” 

способу буття героїв великого міста, екзистенційні мотиви в означених творах 

складають особливу сферу урбаністичного дискурсу світової літератури. 

Важливим є інтерпретація художнього часопростору Нью-Йорка, особливості 

відображення цивілізаційних і природних елементів міського середовища, які 

стають тлом розгортання подій, і водноча окреслюють поетику творення 

образу міста, яка уміщує в собі структурний і змістовий комплекс художніх 

особливостей романів. 

Теоретичне обґрунтування проблеми урбанізму  викладено в роботах 

М. Анциферова, Ф. Броделя, Л. Вірта, М. Вебера, Д. Зам’ятіна, Г. Зіммеля, 

М. Карповця, Л. Мамфорда, Р. Парка. Проблемі специфіки художнього 

простору міста у літературі присвячені праці Е. Ауербаха, Р. Барта, М. Бютора, 

І. Вихор, Т. Возняка, Н. Копистянської, Л. Лавринович, Д. Лихачова, 

Ю. Лотмана, А. Степанової, Н. Тодчук, В. Топорова, В. Фоменко та ін. 

Творчість Дж. Д. Пассоса, М. П’юзо, Е.-М. Ремарка, Дж. Селінджера, 

Ф. Фіцджеральда є об’єктом постійного аналізу  як вітчизняних, так і 

зарубіжних дослідників. А. Степанова досліджувала особливості 
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конструювання образу Нью-Йорка у романі Дж. Д. Пассоса у художній версії 

фрагментів кінотексту. Аналіз урбаністичного простору Нью-Йорка у творах  

Е.-М. Ремарка ставав предметом досліджень К. Гурдуз, Л. Скорини та ін., що 

зосередили свою увагу на проблематиці життя емігрантів у тенетах міста. 

Роман Дж. Селінджера „Ловець у житі” в аспекті художньої своєрідності 

досліджували Т. Денисова, Н. Дудка, О. Єременко,  І. Іткіна,  Р. Козленко, 

І. Красуцька, М. Марченко, Р. Савчук, О. Скобельська, Т. Котовська та ін. 

Американський дослідник Е. Марголіс зосереджує коло своїх досліджень на 

аналізі урбаністичної площини творів письменників кінця ХХ – початку ХХІ 

ст., торкаючись творчості Дж. Д. Пассоса, Дж. Селінджера, Ф. Фіцджеральда 

та ін. Візія урбаністичної антропосфери образу Нью-Йорка в романах 

означених письменників – малодосліджений аспект літературознавства, на 

сьогодні не виокремлено аспекти художнього творення образу міста, що 

зумовлює безперечну актуальність нашої роботи.  

Крім того, актуальність дослідження пояснюється необхідністю 

розгляду образу Нью-Йорка в означених романах Дж. Д. Пассоса, М. П’юзо, 

Е.-М. Ремарка, Дж. Селінджера, Ф. Фіцджеральда як літературного простору 

урбаністичної атрибутики і психологізму, що представляє собою комплекс 

образів, мотивів, сюжетів, які відображають зовнішній вигляд і духовний 

семіозис міста, а також інтересом сучасних дослідників до літературної 

модифікації проблем „місто як текст” і „місто як простір”.  

Метою роботи є аналіз поетики творення образу Нью-Йорка на ідейно-

тематичному, смисловому, проблематичному й структурному рівнях у 

романах „Мангеттен” Дж. Д. Пассоса, „Хрещений батько” М. П’юзо,  „Тіні в 

раю” Е.-М. Ремарка, „Ловець у житі” Дж. Селінджера, „Великий Гетсбі” 

Ф. Фіцджеральда.  

Зважаючи на тему дослідження, варто вирішити такі взаємопов’язані 

завдання: 

 з’ясувати філософський вимір міста у середовищі буття людини; 
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 схарактеризувати загальні риси урбаністичної тематики крізь призму 

художнього слова; 

 дослідити особливості відтворення образу Нью-Йорка у американській 

літературі; 

 визначити теоретичний зміст категорії „поетика”; 

 дослідити художній поліфонізм образу Нью-Йорка у романі „Мангеттен” 

Дж. Дос Пассоса;  

 дослідити кримінальний ракурс відтворення образу Нью-Йорка у романі 

М. П’юзо „Хрещений батько”. 

 проаназувати своєрідність відтворення предметного світу образу Нью-

Йорка в романі Е.-М. Ремарка „Тіні в раю”; 

 з’ясувати особливості інтуїтивної рецепції образу Нью-Йорка у романі 

Дж. Селінджера „Ловець у житі”;  

 дослідити специфіку візуалізації образу Нью-Йорка у романі 

Ф. Фіцджеральда „Великий Гетсбі”. 

Об’єктом дослідження є романи Дж. Д. Пассоса „Мангеттен”, М. П’юзо 

„Хрещений батько”, Е.-М. Ремарка „Тіні в раю”, Дж. Селінджера „Ловець у 

житі”, Ф. Фіцджеральда „Великий Гетсбі”.  

Предметом дослідження стає сукупність в означених романах 

художньо-естетичних параметрів зображення письменниками предметного і 

чуттєвого світу міста, цілісна система творчих засобів констуювання образу 

Нью-Йорка, що відображають візуальний вигляд і духовний семіозис міста.  

Методи дослідження. Особливості інтерпретації поетики образу Нью-

Йорка у творах письменників потребують комплексного використання 

герменевтичного, системного, історико-літературного, філологічного, 

екзистенціального, наратологічного методів.   

До розгляду урбаністичної літератури залучається філософія, соціальна 

антропологія, психологія, семіотика, культурологія, урбанологія, що 
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представлені дослідженнями Ф. Броделя, М. Вебера, Л. Вірта,  Д. Гарві, 

Е. Гідденса, В. Глазичева, А. Еша, Г. Зіммеля, Е. Кассіера, М. Карповця, 

Ю. Лотмана, Л. Мамфорда, Т. Найджела, Р. Парка,  Р. Сеннета, В. Федорова,  

О. Шпенглера та ін.  Достовірність отриманих результатів забезпечується 

методологічною обґрунтованістю теоретичних положень, застосуванням 

взаємодоповнюючих методів дослідження, детальним текстуальним аналізом 

романів. 

Матеріалом дослідження є художні твори Дж. Д. Пассоса, М. П’юзо, 

Е.-М. Ремарка, Дж. Селінджера, Ф. Фіцджеральда мовою оригіналу, а також 

критичні статті, праці літературознавців, філософів, соціологів, психологів, 

культурологів, що допомагають  реалізувати мету окресленого дослідження.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що ні у вітчизняному , 

ні в зарубіжному літературознавстві немає комплексних досліджень, 

присвячених поетиці урбанізму  образу Нью-Йорка в романах Дж. Д. Пассоса 

„Мангеттен”, М. П’юзо „Хрещений батько”, Е.-М. Ремарка „Тіні в раю”, 

Дж. Селінджера „Ловець у житі”, Ф. Фіцджеральда „Великий Гетсбі”. Місто, 

зображене письменниками, розглядється як фізична реальність, як точка 

перетину тілесних і чуттєвих просторів, цивілізаційних і природних 

начал.  Дослідження  образу Нью-Йорка  в означених творах розширює і 

поглиблює американську  картину світу буття людини ХХ ст. у тенетах 

великого міста. 

Теоретичне значення дослідження.  Комплексний підхід 

до інтерпретації зображення образу Нью-Йорка може бути застосований при 

дослідженні аналогічного образу міста в творах інших авторів в рамках 

модернізму, постмодернізму . Висновки, здійснені в роботі, можуть бути 

значущими в царині культурології, соціології, гуманітарної географії. 

Практична цінність дослідження полягає в можливості використання 

його концепції та матеріалів в курсах „Теорія літератури”, „Історія зарубіжної 

літератури XX ст.”, „Історія американської літератури”, „Лінгвопоетика 
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англомовного тексту”, „Жанрово-стильова своєрідність сучасних романів”, а 

також в спецкурсах з літературного урбанізму, в аналізі романної спадщини 

Дж. Д. Пассоса, М. П’юзо Е.-М. Ремарка, Дж. Селінджера, Ф. Фіцджеральда. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення 

магістерської роботи були викладені в збірниках матеріалів V 

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції „Романо-

германські мови в сучасному міжкультурному просторі” (21 листопада 

2019 р., Полтава – Старобільск), International scientific and practical 

conference „Issues of modern philology in the context of the interaction of 

languages and cultures”: conference proceedings (Ca’ Foscari University of 

Venice, December 27–28, 2019, Venice, Italy), VІІ Всеукраїнської 

студентської науково-практичної інтернет-конференції „Романо-

германські мови в сучасному міжкультурному просторі” (24 листопада 

2020 р., Полтава – Старобільск). 

Зa тeмoю дocлiджeння oпублiкoвaнo дві cтaтті у фаховому виданні 

„Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка . 

Серія „Філологічні науки” №3, квітень, 2020 р.,  №4, жовтень, 2020 р. 

Структура та обсяг дослідження зумовлена метою та окресленими 

завданнями. Робота складається зі вступу, двох розділів, поділених на 

підрозділи, висновків до розділів, загальних висновків та списку використаної 

літератури і джерел. Загальний обсяг роботи cкладає 79 сторінок, з них 

основного тексту – 70. Список використаної літератури і джерел містить 101 

позицію, з них англійською мовою – 24, німецькою – 1, що розташовано на 

дев’яти сторінках. 
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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗУ МІСТА У  

КОНТЕКСТІ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ 

 

1.1. Філософський вимір міста як середовища буття 

Феномен міста в буттєвому плині людства імпліцитно усвідомлюється 

як особливий простір новацій, еволюції тілесних і духовних начал. Місто 

виникло разом із людських потреб, коли людина, що володіє будь-якими 

матеріальними цінностями, повинна бла захистити себе і своє надбання від 

посягання зовнішнього ворога [89, c. 17]. Таким чином, основна функція міста 

була захисна. Спочатку місто несло суто позитивну функцію. Воно захищало, 

в ньому було набагато безпечніше жити, воно давала можливість жителям. 

Демократія – влада народу – зародилася саме в містах. З плином часу в них 

стала формуватися міське середовище, свій спосіб життя, що відрізняється від 

життя сільських жителів [14, c. 17–18]. Особливістю міського укладу стала 

велика кількість вільного часу, що призвело до розвитку науки і мистецтва, в 

цілому, культури. Однак поступово виявлялися і негативні риси проживання в 

місті [13, c. 68]. Розпад сімейних і дружніх зв’язків, зростаюче відчуження 

людей – стали характерними рисами для великих і певною мірою малих міст.  

Як відомо, перехід людства до міської культури стався в VII столітті до 

н. е. в Східному Середземномор’ї. Саме там ми знаходимо витоки сучасної 

цивілізації.  Згодом людська культура поширилася в довколишні області, а 

потім і по всьому світу. Держави почали складатися навколо міст [21, 

c. 356]. Нам добре відомі міста-поліси Стародавньої Греції та їх роль в 

формуванні людської культури. Потім прийшла черга Стародавнього Риму, 

який поширив міську культуру на всі завойовані ним провінції. 

Але далеко не всі народи любили міста. Кочові племена, що склали 

імперію Чингісхана, або племена англів і саксів, які завоювали Британію, 

руйнували міста, вважаючи їх розсадником пороку. 
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Як би там не було, міста розвивалися, і без них важко уявити 

історію людства.  Ф. Бродель, оцінюючи роль міст в історії Європи, зауважує, 

що „місто – нова доля світу, воно безперестанку вершить життя людей, 

відкриваючи двері тому, що ми звемо історією” [10, c. 509]. Місто формує 

свою власну культуру. Підвищений інтерес до міста, до міського життя 

позначився ще в XIX – початку XX ст. 

Вивчення міста з культурологічних позицій передбачає його 

дослідження як феномена, в сукупності всіх його проявів, як ціле [9, c. 47]. 

Культурологічний підхід дозволяє розглядати місто в його іпостасях: 

древнє місто, середньовічне місто, сучасне місто. Зокрема, у Київській Русі 

стародавні міста пов’язані з північною слов’янською культурою. Перші міста 

виникають на шляху „з варяг у греки” [3, с. 22].  

Поняття „місто” має історичне значення, тому „місто Давнього Сходу, 

античної Греції, Римської імперії, середньовічної Німеччини, європейське 

місто кінця XIX ст. – це принципово різні суспільні явища” [16, с. 68]. 

Німецький соціолог М. Вебер зробив спробу дослідити розвиток 

західноєвропейської урбанізації, починаючи із доби Середньовіччя. Він 

переконаний, що в його основі лежали засади розвитку античного міста, бо „на 

ґрунті античних міст не виросло ні сучасного капіталізму, ні сучасної держави, 

між тим як середньовічні міста були надзвичайно важливим фактором в їх 

розвитку, хоча і не були їх особливою сходинкою” [12, с. 442]. У цю добу 

формується тип „міської спільноти”, за твердженням М. Вебера: „Виникнення 

середньовічної міської корпорації громадян було результатом політичного 

об’єднання, в силу договірного визнання засновником міста широкого або 

обмеженого права автономності та суверенності” [12, с. 374].  

Процес урбанізації з давніх часів мав складну структуру. Е. Сайко, що 

глибоко досліджує проблеми урбогенезу, визначає урбанізацію як складний 

тривалий постійний процес, в якому культурний чинник має суттєвий вплив 

на розвиток цивілізації [57, с. 106]. Культура міста, його зовнішній вигляд (так, 
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у середньовічному місті тривалий час була відсутня нумерація будинків, 

перша бруківка з’явилася в XII ст. в Парижі) почали змінюватися, починаючи 

з початку XIV ст. [6, c. 26]. Основною ознакою міста вважався собор із 

дзвіницею, згодом з’являються лікарні, заклади освіти, міського 

самоуправління тощо.  

„Культура міста” є особливою категорією, що позначає 

створене людьми середовище проживання, що включає в себе такі 

компоненти, як традиції, норми і цінності, спосіб життя, менталітет [37, c. 104]. 

Виділяється три типи міської культури. Перший тип виник в давнину і 

об’єднував традиційну міську культуру періоду доіндустріального 

суспільства. Другий тип пов’язаний з індустріалізацією. У Західній Європі 

точкою відліку є 1688 р. – період „Славної революції” і остаточної перемоги 

буржуазії [16, c. 134]. Другий етап пов’язаний із різкою урбанізацією, з ростом 

чисельності в містах, з приливом сільських жителів. 

Третій етап знаменує перемогу урбаністичної цивілізації і характерний 

для постіндустріального суспільства, який в США і Західній Європі настав у 

другій половині ХХ ст. Але паростки урбаністичної цивілізації ми знаходимо 

ще в кінці 20-х – 30-их років ХХ ст. [56, c. 88–111].  

У США урбанім має свою виняткову своєрідність і усепроникність, 

позначений глобалізацією. Місто у Північній Америці – носій прогресу, 

цивілізаційний осередок науки, мистецтва, розваг [19, c. 88]. Говорячи 

словами А. Константинова, місто – це „танцюючий натовп самотніх. Тут ми 

звертаємося до дуже важливої теми – самотності в натовпі, самотності в місті. 

У селі самотності практично немає. Навіть будучи одною, людина пов’язана з 

величезним зовнішнім світом, з природою тисячею незримих ниток. У місті 

самотність відчувається по-іншому” [56, с. 87].  У цьому іманентному просторі 

часу людина отримує можливість сховатися в натовпі, але вона втрачає 

можливість „бути собою”, тобто осмислити і відчути своє я, тут панує 

автокомунікація – спілкування з самим собою. А людина як індивідуальність 
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як раз і народжується в такому просторі самовизначення [94, с. 13]. Г. Зіммель 

одним із перших порушив проблему самотності людини у великому місті. На 

його думку, свобода, яку дає людині велике місто, є „зворотною стороною тієї 

ж свободи, коли ніколи не відчуваєш себе таким самотнім, як саме серед 

загальної тисняви великих міст” [32, с. 321]. 

Видатний дослідник феномена міста Д. Белл створив концепцію „світу-

цивілізації”, в якій зафіксував два засоби організації простору: 1) соціально-

економічний (економічний простір) та 2) культурно-цивілізаційний 

(культурний простір) [8, с. 113]. Людина – будівничий міста, у той же час місто 

створює нову людину – городянина. Тема значущості людини в 

урбанізованому середовищі є актуальною, адже людина стає не лише 

суб’єктом міста і суспільства, вона дійсно стає творцем як власної історії, так 

і процесів розвитку суспільства, держави, нації [73]. За твердженням 

Е. Кассірера: „Людина – істота символічна, вона живе в символічному 

універсумі, який сама і створює. Найяскравіше це простежується у людини в 

міських умовах. У міських умовах формуються нові типи взаємин між 

людьми, які втрачають особистісний характер: сусідські, правові, економічні, 

соціально-нерівноправні, релігійно-ідеологічні, адміністративно-управлінські 

та ін. Все у городянина має штучний символічний характер” [38, с. 30]. 

Друга половина ХХ ст. позначилася фактичним злиттям багатьох міст і 

населених пунктів у єдине міське поселення. Починається наступний етап 

урбанізації – „постіндустріальна урбанізація”, ознаками якої стали: розвиток 

комунікативних засобів, найновіші технології, розвиток глобальної економіки 

[19, c. 67]. Американський соціолог Д. Белл у 70-х роках ХХ ст. визначив, що 

„постіндустріальне суспільство стане провідною соціальною формою XXI ст.” 

[8, с. 661]. У той же час глобальні зміни розвитку міст стають причиною 

багатьох проблем. Г. Кокс уважає місто „найвищим досягненням людства, бо 

воно втілює знання високого рівня на виключно складному, могутньому і 

величному фізичному ландшафті та об’єднує суспільні сили, здатні втілити 
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дивовижні соціотехнічні та політичні інновації. Однак, – це також і центр 

злиденності та запустіння, глибокого незадоволення, гострих суспільних та 

політичних конфліктів. Це таємниче, незвідане місце, сповнене хвилювань та 

занепокоєння, свободи” [80, с. 167].  Місто створює новий тип стосунків, 

структуру суспільства, в основі яких лежать різноманітні протиріччя та 

відмінності. 

 

1.2. Урбаністична тематика крізь призму художнього слова 

Літературний урбанізм – звернення в мистецтві  слова до міської 

тематики: міські пейзажі, культурологічне осмислення міста як квінтесенції 

розвитку цивілізації. У сучасному світовому літературному процесі розгляд 

всебічних проблем людини зміщується в площину міста, мегаполіса, у центрі 

уваги стоять питання ролі й значення міста в історичному розвитку людства 

[2, c. 347]. „Душа міста” розкривається в залежності від погляду автора на 

навколишню дійсність [3, с. 16]. Аристотель і Платон були першими 

дослідниками міського середовища. Пізніше про місто писали Т. Мор і 

Т. Кампанелла. Цікаво відзначити, що в епоху Ренесансу люди задумалися про 

„ідеальне місто”, і їх утопічні ідеї втілилися в книгах наймудріших з них. На 

жаль, з плином часу місто стало зв’язуватися з похмурими прогнозами. Його 

образ поступово набув негативні, апокаліптичні риси. Склалися два підходи 

до зображення міста – гуманістичний і дегуманізований, відчужений [15, 

c. 97]. Якщо при першому світ бачиться світлим з пееереважанням теплих 

тонів, радісним і оптимістичним, то при другому – похмурим, холодним і 

ворожим. Перший підхід ми зустрічаємо у письменників, сприйняття яких 

пронизане духом оптимізму, упевненістю в майбутньому. Другий з’явився в 

кінці XIX – початку XX ст., Коли людство почало втрачати свій оптимізм, а 

окремий індивід став занурюватися в самоізоляцію, самотність, похмуру 

зневіру. Трагедія „маленької людини” у великому місті стала невід’ємною 

частиною світової літератури. 
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Міська література як явище з’явилася в XIII столітті, її поетика 

характеризується розсудливістю, змалюванням повсякденного реального 

життя як селян, так і городян (Бертран де Борн, Джауфре Рюдель). Міська 

література не виступає проти феодального ладу, а критика має м’який, 

жартівливий характер. Міська література засвоює цілу низку жанрів 

лицарської поезії, які суттєво видозмінює. Виникає публіцистична, сатирична 

чи просто жартівлива лірика [15, с. 98]. 

Найбільшого розвитку міська література набула у Франції. Саме тут 

виникають найяскравіші зразки міських жанрів, які суттєво вплинуть на 

літературу доби Відродження. Коли говорити про місто як культурний 

семіозис, то на рівні поезії раннього й пізнішого символізму, або ж навіть 

паралельно декадансу, то воно, більшою мірою залишається на 

метафоричному або ж на метафізичному рівні. Чинники, які сформували 

модерну міську  культуру не мали істотного впливу. Зміна поглядів, що була 

спричинена політичними, соціальними та економічними факторами почалася 

у ХІХ ст. [73, c. 124]. Філософські  категорії індивідуалізму змінили ставлення 

людини до самої себе, а отже і до оточуючого середовища. Досить яскравим 

показником прояву певної культури стали відносини поміж людьми. Епоха  

модернізму остаточно виокремила два світогляди – міський та провінційний 

чи маргінальний.  

Тема міста в світовій літературі – одна з найглибинніших і найцікавіших. 

У романах Гі де Мопассана, Е. Золя відтворена урбаністична картина світу, що 

перекликається з відкриттями французького натуралізму. Негативне 

ставлення до міста було не новим у світовій літературі. Воно почалося з тих 

пір, як Е. Верхарн випустив в 1895 р. свою збірку  „Міста-Спрути”. 

Образ міста є одним з центральних образів в художній картині світу 

Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо. Часто ліричні суб’єкти їх творів 

представлені як городяни, столичні жителі, і на їх сприйняття світу місто 

накладає відбиток. 
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У чорнових нотатках до „Квітів Зла” Ш. Бодлер  зазначав, що Париж  є 

центром світової глупоти. Вульгарність у цьому світі досягла такої 

насиченості, що для справжнього інтелекту реакція на неї набуває сили 

несамовитої пристрасті. Перефразовуючи й перетлумачуючи назву його 

збірки, можна сказати, що „Квіти Зла” – це ті квіти, що проростають з міської 

бруківки. У творчості Ш. Бодлера місто не виступає безпосередньо із текстів, 

а існує поки що лише як певний символ [77, c. 401]. 

Міська тематика, з’являючись з другої третини XІX ст. і набуваючи все 

більшого значення в літературі у міру розвитку промислового капіталізму, 

висувалася, перш за все, реалізмом (Ч. Дікенс, Б. Дізраелі, У. Текерей, 

О. Бальзак, Т. Гуд, Е. Елліот та інші; у Росії – „натуральна школа”, ранній 

Ф. Достоєвський, І. Некрасов) [73, c. 39]. У літературних творах нівелювалися  

такі  об’єкти опису, як замки, садиби, природа. Натомість їх замінювали 

машина, фабрика, залізниця, натовп, людська маса як єдине ціле утворення  

[63, c. 212]. З’явився жанр „фізіологій” міст, міських нарисів. Яскравими 

прикладами можуть служити твори Ч. Дікенса „Нариси Лондона”, О. Бальзака 

„Фізіології”, збірки І. Некрасова „Фізіологія Петербурга” та „Петербурзькі 

кути”. Лірику переповнювали прийоми міського фольклору. 

В. Гюго в романі „Собор Паризької богоматері” відобразив історію 

середньовічної Франції, де одним з головних храмів є Собор. Париж з висоти 

башт Собору – це теж герой роману з його гостроверхими дахами, палацами і 

баштами. У романі „Знедолені” В. Гюго змальовує Париж бідноти, 

жалюгідних і похмурих нетрів. Саме в цьому романі з’являється історична 

символіка Парижа XIX ст. – барикади. Автор зображує долю бідняків, їх 

частку, однаково нещасну і при диктатурі Наполеона, і при Бурбонах, і при 

Липневої монархії. Роман „Батько Горіо” поклав початок зображення Парижа, 

його блиску й убогості одночасно. З перших рядків роману Бальзак поміщає 

нас у катакомби Парижа – пансіон Воке – це не ошатний Париж, а передмістя, 

де мешкає дрібний міський люд. Драма роману розвивається „в паризькому 
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пеклі”, однієї з тортур якого є вульгарність і злидні. Характеристика пансіону 

Воке підкреслює застарілість, старомодність речей і людей наповнюють 

собою пансіон” [68, c. 133].  

Найбільш яскраво і повно розкрив образ Лондона Ч. Дікенс, що 

присвятив чимало сторінок його зображенню у своїх творах.  Лондон 

присутній у всіх книгах Ч. Дікенса. Лондон складає в них, як правило, 

обов’язковий фон: книги Дікенса важко уявити собі без опису вулиць 

Лондона, шуму Лондона, строкатою і різноманітної юрби. Ч. Дікенс вивчив всі 

сторони життя цього міста, всі його самі парадні і самі занедбані, глухі 

квартали [92, c. 12].  

 „Роман Пригоди Олівера Твіста” був задуманий Ч. Дікенсом як 

кримінальний роман, а в процесі його створення став романом соціальним. У 

цьому романі ми бачимо безпристрасний, майже протокольний опис страшних 

нетрів Лондона. Згадаймо, яке розчарування пережив Олівер Твіст, вперше 

опинився на його вулицях: „Більше мерзенного і жалюгідного місця він ще не 

бачив. Багато було маленьких крамничок, але, здавалося, єдиним товаром були 

діти, які навіть у таку пізню годину поралися в дверях або верещали всередині 

[92, c. 137].  Криві і вузькі вулиці, брудні, напівзруйновані будинки, сумнівні 

особистості, частіше за все закутані в темний одяг і безшумно, що снують по 

хистких сходах і темних переходах, дають повне і чітке уявлення про 

злодійські клуби, їх мешканців, про той стан, в якому живе і ховається 

злочинний Лондон. 

Критично і реалістично зображувати капіталістичне місто продовжував 

натуралізм, представлений  творами Е. Золя. В таких творах Е. Золя, як „Чрево 

Парижа”, „Гроші” домінували описи міста, його індустрії, міських 

підприємств, бірж, ринків, фабрик, магазинів.  Посилений інтерес до 

виробництва ставив інтерес до людини на другий план, зменшилася роль 

індивідуальних героїв. Героєм творів була часом знеособлена маса, як, 

наприклад, в творі „Жерміналь” Е.Золя.  
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Основоположником поезії американського урбанізму, що прославляє 

великі міста, світ індустрії і техніки, був У. Уїтмен („Листя трави”, 1855 р.), в 

якого, в умовах розвитку американського капіталізму, апофеоз 

індустріального міста зливався з апологією колективізму і американської 

демократії. Уїтмен шукав і нову, динамічну форму для поетичного вираження 

цього нового вмісту (усунення рим, строф, метричної визначеності, 

наближення вірша до прози, композиція типа „каталогу вражень” і тому 

подібне) [27, c. 187]. 

Американський урбанізм – це не просто глобальне поширення міст на 

памі, це процес трансформації особистості людини, наділення її  якісно 

новими властивостями [65, c. 132]. Д. Гарві визначав велике місто як „ринкове 

поселення”, а це означає, що поведінка городян диктує ринок [18]. У ньому 

відсутнє сакральне начало, а присутня свобода вибору, в тому числі і розваг. 

Процес  духовного занепаду міста і його буття знайшов відображення в творах 

Ж.П. Сартра і Г. Міллера. Особливу категорію представляють „мігранти”. Як 

правило, їх привертають дуже великі міста: Лондон, Париж, Нью-Йорк. Там 

їм найлегше знайти роботу. Там вони затребувані. Було б куди легше вирішити 

проблему мігрантів, якби жителі великих міст згодні були виконувати ту 

роботу, яку вони виконували 20-30 років тому. В результаті змішуванн 

незмішуваних культур ми отримаємо місто-химеру, а пізніше і народ-химеру. 

 

1.3. Зображення  Нью-Йорка в американській літературі 

Урбаністичне середовище – це завжди організований предметний 

простір у часі з відтворенням специфіки способу буття різних індивідів, які 

прагнуть до реалізації своїх запитів і потреб, відстоюючи право на власну 

свободу дії й думки. Спираючись на дослідження О. Шпенглера, зазначимо, 

що світова література – це література міська, література „світових столиць” 

[75, с. 89]. Нью-Йорк – знакове місто на мапі урбаністичної площини світової 

літератури, адже являє собою не просто велетенський мегаполіс, а є 
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цивілізаційним універсумом людського розуму й духу, єдності сутнісних 

начал городянина. Ознакою сучасного світового літературного процесу є те, 

що висвітлення найрізноманітніших проблем людини відбувається в 

основному в контексті міста, мегаполіса, яке в історичному суспільному 

розвитку як конкретної особи, так і людства в цілому відіграє визначальну 

роль [73, c. 203]. З огляду на це, важливим елементом сучасної 

літературознавчої урбаністики стає інтерпретація образу Нью-Йорка в 

контексті світового літературного процесу. 

Із самого початку історія Нью-Йорка пов’язана з його літературним 

життям, з тими дивними, ексцентричними, літературними персонажами, які 

невіддільні від цього міста – Уолт  Уїтмен, Вільям Карлос Вільямс, Ділан 

Томас, Франк О’Хара [90, c. 23] та ін. 

В. Ірвінг є фактично зачинателем змалювання художнього образу Нью-

Йорка [88]. Розкриваючи концептуальні засади історії міста, автор показує 

реальний соціальний простір його епохи. Розділи його твору представляють 

нарисові замальовки міських сцен, на сторінках яких В. Ірвінг описує 

навколишню дійсність, життя багатих і наповнену працями і турботами життя 

простих людей [88].  

За В. Ірвінгом ідуть „перші” міфотворці художнього моделювання 

образу Нью-Йорка, послуговуючи словами Е. Марголіса, це Г. Джеймс, 

Е. Уортон, Л.Аухінклос, які бачать місто як усебічний простір життя 

американського суспільства, де є різні протиріччя, історична картина, а 

неповторність відображення долі людини у тенетах міста справді виявляється 

захоплюючою [90, c. 41].         

 Своєрідним є змалювання Нью-Йорка у творчій спадщині іммігрантів 

А. Кахана, П. ді Донато та ін. Їхнє місто – це вкрай суперечливий світ 

урбанізованого середовища, сповнений розбитих надій, ілюзлорності щастя,  

криміналу, але в той час герої знаходять відраду від складнощів життя саме у 

іманентному просторі міста, яке стає тлом прогресивного розвитку. 
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Фактично „чорне” відображення Мангеттена маємо у художній 

спадщині Д. В. Джонсона, Н. Ларсен. Натомість на більш „темніші бачення” 

обрисів Нью-Йорка  натрапляємо у прозі Т. Драйзера, Н. Веста, П. Фокс. Вони 

бачать Нью-Йорк крізь відтверто смертоносні, гріховні інтенції, місто стає 

пожирачем людських доль [90, c. 34].       

У романі „Великий Гетсбі” Фіцджеральд порівнює Нью-Йорк спочатку 

з „зеленим лоном нового світу”, що відкрився перед поглядом голландських 

моряків, а потім з „Долиною шлаку”, в якій копошаться маленькі чоловічки, 

зроблені із вугільного пилу [1, c. 227]. Нью-Йорк – місто, де розбиваються 

ілюзії і ламаються людські долі.  

Цю тему розкриває і Дос Пассос. Його „місто великих можливостей” 

перетворюється в пастку для людини. Його роман „Мангеттен” розкриває нам 

обман і примарні надії його жителів. Як синій океан здалеку здається прозорим 

і красивим, а поблизу весь просякнутий апельсиновим запахом, так і місто 

приваблює і обманює своїх мешканців запахом дорогих парфумів і сигар, а 

насправді стає задушливе смородом місто, усипане дешевих китайських 

пралень і смородом гниючих покидьків [31].  

Хоча до  Великої депресії ще далеко і епоха джазу в самому розквіті. 

Однак письменники загострено відчували атмосферу тривоги, що охоплює цей 

ще цілком благополучний світ [29, c. 77]. Ще в кінці XIX ст. американці 

оголосили про „обраність” американського суспільства. Цей постулат 

відповідав теорії „Граду на пагорбі”, укладався в концепцію отців-засновників 

пуритан, в заяву Джона Уінтропа, зробленого на борту „Арабелли” про те, що 

весь світ буде дивитися на Новий Світ з вірою і надією і прагнути туди, щоб 

знайти новий Едем [66, c. 202]. Була розроблена теорія „винятковості”, згідно 

з якою Новий Світ позбавлений вад „старого”, в ньому немає і не може бути 

нещасних і страждалих, його складають лише щасливі люди, з оптимізмом 

дивляться в майбутнє, тому Нью-Йорк – найщасливіше місто з 

найщасливіших. 
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Г. Міллер народився в цьому місті. Спочатку Нью-Йорк подобався 

майбутньому письменникові. Роман „Тропік Козерога” відтворює Нью-Йорк, 

який  ненависний письменникові тотально, так само як і вся Америка. Однак і 

себе автор любить не більше. Міллер відчуває себе єдиним бунтарем в цій 

країні ілюзорного щастя, багатства і успіху [28, c. 30]. 

„Нью-йоркська трилогія” П. Остера представляє собою урбаністичну 

прозу, в центрі якої виявляється багатоплановий образ міста. Можна сказати, 

що в цьому створеному письменником циклі романів розкриває образну 

поетеику постмодерністського відображення міста, в якій втілилися ключові 

проблеми мистецького освоєння проблем урбанізму. Нью-Йорк у 

зображається як феномен індивідуальний, суб’єктивний, що поданий у плані 

суб’єктивного часу персонажів [78, c. 4]. Інакше кажучи, в постмодерністській 

парадигмі Нью-Йорк сприймається не як об’єктивно зовнішній простір, що 

зумовлене протяжністю і визначене прямим поданням реальних об’єктів 

зовнішнього світу, а як внутрішній, суб’єктивно мінливий простір [56]. 

Остерівське місто багато в чому виявляється оптичною ілюзією, що виникає в 

суб’єктивній свідомості, а сам мегаполіс виступає нульовим простором 

духовної порожнечі, занепаду, псевдодосконалих архітектурних споруд.  

Однак в результаті нью-йоркських блукань героїв народжується „страшний” 

текст відчуження, прогулянка служить не способом зчеплення різних міських 

місць в єдиний ментальний образ, а механізмом руйнування смислів. 

Аналіз художньої спадщини письменників дозволяє визначити, що з 

часів В. Ірвінга до епохи постмодерну  художня думка у осмисленні образу 

Нью-Йорка зазнає суттєвої трансформації, знаходилися й відшліфовувалися 

притаманні доби форми, тому вона заклала підмурівки вежі, з якої  колишнє 

новоголландське місто Новий Амстердам трансформується у метафізичний 

мегаполіс Нью-Йорк, сповнений тілесних і духовних протиріч. Сформований 

при цьому „образ міста” і реальне його наповнення в художньому творі не 

завжди ідентифікуються, бо наукові й літературні узагальнення 
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самопідтверджуються не дійсністю, якою та була, а результатами руху 

останньої до сьогодення.  

Творчість Ф. Фіцджеральда, Дж. Д. Пассоса, Дж. Селінджера, М. П’юзо, 

Е.-М. Ремарка складає по праву палімпсест буття американського мегаполісу 

ХХ ст. Загалом автори ніби міметично і фактографічно відтворюють 

особливості цивілізаційно-природної сфери Нью-Йорка, але місто стає 

символом їхнього авторського і подекуди особистісного буття, контекстом 

доби, переосмисленням життєвих інтенцій тощо. 

Роман „Мангеттен” – один  із найкращих романів Дж. Д. Пассоса. 

Композиційно твір достатньо складний, і часопростова конструкція Нью-

Йорка складніша ніж у Ф. Фіцджеральда. Джерелами натхення для автора 

стали „Улісс” Дж. Джойса, „Безплідна земля” Т. С. Еліота і кінематографічні 

експерименти С. Ейзенштейна [67, c. 219]. Е. Хемінгуей, намагаючись 

розрекламувати роман свого товариша в Європі, стверджував, що Дос Пассос 

„зміг показати європейцям ту Америку, яку вони насправді знайдуть, коли 

приїдуть сюди” [31, с. 9]. У „Мангеттені” з’являється в усім своїм різноманітті 

міське життя Нью-Йорка з кінця XIX ст. – 20-і рр. XX ст. У цьому романі Дос 

Пассосу вдалось змоделювати щось на зразок колажів на основі газетних 

публікацій, свого роду кадрових уривків, написані в манері потоку свідомості.  

Спосіб життя мешканців міст і дух першої половини ХХ ст.  відображено в 

трилогії „США”, „42-а паралель”, „1919”, „Великі гроші”, яка дає докладний 

огляд індустріальних міст Америки [55, c. 246]. Трилогія не має зв’язної 

фабули, це свого роду калейдоскоп епізодів з життя найрізноманітніших 

персонажів, зріз життя американського суспільства у містах. Ці романи вже не 

так калейдоскопічно, як „Мангеттен”, відтворюють динамізм міста.   

М. П’юзо створив у романі „Хрещений батько” художньо унікальний і 

своєрідний образ Нью-Йорка, в основі якого зображено темну сторону міста, 

уособленням якої стала сім’я Корлеоне на чолі з харизматичним доном Віто. 

Джерелами твору стали реальні історії італійських мафіозі, тому М. П’юзо 
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ретельно збирав всі факти, аби досягти максимальної правдивості і виразності 

у відображенні подробиць життя Нью-Йорка. Для автора, співця людських 

пристрастей та трагічних фіналів цих пристрастей, цивілізаційний ландшафт 

міста є більш органічним для сюжетної канви, ніж будь-який інший ландшафт 

[91, c. 250]. Місто існує наче б то на задньому плані, та водночас постійно 

проступає крізь образи (бари, ресторани, готелі, казино та ін.), що атрибутами 

його кримінальної онтології.  

Ф. Фіцджеральд є „співаком” американського „століття джазу” [33, c. 6], 

адже саме він  зміг зобразити божевільні 20-і роки в унікальному ракурсі 

урбаністичної атрибутики, де гроші, розкіш і випивка текли бурхливими 

ріками в Нью-Йорк. Своєрідною хронікою того часу можна назвати роман 

„Великий Гетсбі”. Головний персонаж і став уособленням цієї епохи. Роман 

„Ніч лагідна” був надрукований через дев’ять років, після твочої кризи. Роман 

розповідає про небуденний побут багатих американців у Європі, зокрема, в 

Рив’єрі та в Парижі. Тут оповідачем виступає юна голлівудська зірка, чиста й 

сяюча „татова дочка”, прекрасне втілення американської мрії – Розмарі Хойт 

[95, c. 317], одним з аспектів авторової уваги є відображення життя героїв у 

тенетах стличного та провінційного міста. 

Нью-Йорк для Дж. Селінджера – знакове місто у життєвій канві, адже 

саме тут минуло дитинство письменника, він мешкав на західному боці 

Мангеттена. У молоді роки Дж. Селінджер не хотів навчатися, тому його  

вигнали з кількох приватних шкіл Нью-Йорка. Авторові, як нікому, були 

відомі усі принади і складнощі життя у велетенському мегаполісі [81, c. 63]. 

Роман „Над прірвою в житі” став одним з найпопулярніших американських 

творів другої половини XX ст. Бунтар Голден Колфілд – юний герой, що пізнає 

богемний світ Нью-Йорка дуже вразливо, а сам образ міста, створений 

письменником, відтворює неповторну палітру міської топоніміки, яка стає 

тлом, психологічною мапою координат життєвої дісності героїв [22]. У романі 

творчою уявою письменнка створено неповторні нічні опиис міста, на фоні 
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яких порушуються питання стану сенсу буття людини, цивілізації, про прогрес 

і здатність вдосконалення, і взагалі про всі форми людського самообману [70]. 

Роман „Тіні в раю” Е.-М. Ремарка належить до кращих надбань 

німецької літератури, однак цей твір на фабульно-мотивному рівні 

співвідноситься з розвитком й американського літературного процесу, бо 

відтворена дійсність безпосередньо пов’язана з Нью-Йорком як містом 

емігрантів, до яких, зрештою, і належав письменник. Представники різних 

народів, релігій і культур приїжджали в цей мегаполіс в пошуках кращого 

життя. Так, роман Е.-М. Ремарка „Тіні в раю” оповідає про долю втікачів, яким 

вдалося вижити в добу коричневої чуми і Другої світової війни. Герої 

намагаються побудувати  нове життя в чужому для них місті.  У романі погляд 

автора спрямований у сувору реальність міста: з’являються реальні вулиці, 

натовп, будинки, хмарочоси як елементи міського простору [62, c. 16]. 

Письменник очима героїв дивиться на предметний світ міста  і занурюється в 

глибину своєї душі, адже сам був емігратом у Нью-Йорку. Роман „Ніч у 

Лісабоні” написаний від імені героя-оповідача, супутницю якого звуть Рут. 

Герої-біженці опиняються в Лісабоні, де безуспішно намагаються роздобути 

грошей на фальшиві американські візи і квитки на пароплав в США. Місто 

стає для них своєрідним притулком на шляху у „нове життя”, але в одну з 

ночей 1942 р. оповідач зустрічає на набережній міста незнайомця, який 

готовий допомогти втекти, але герой повинен пробути всю ніч з незнайомцем 

і вислухати його. Розповідь незнайомця постає повною драматизму історією 

життя людини, в якій переплітаються його особиста трагедія і трагедія Європи, 

роздавленi нацизмом. Творча уява автора створює у місті метафізичний 

простір переживання, відмінний від буденної навколишньої його дійсності.  
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1.4. Літературознавчий зміст категорії „поетика” 

Класичне розуміння поетики, яке зводиться до потрактування її як 

вчення про поетичне мистецтво, склалося за часів античності (Аристотель 

„Риторика”, „Поетика”). Подальший розвиток поняття отримує в працях 

Скалігера, Н. Буало, Е. Тезауро, Г.-В.-Ф. Гегеля та ін. До проблеми тлумачення 

концепції поетики зверталися С. Бернштейн, В. Виноградов, В. Жирмунський, 

Ю. Лотман, Ю. Тинянов, Б. Томашевський, Ц. Тодоров, Г. Яусс, В. Ізер та ін. 

Від самого початку категорія „поетики” набула широкого тлумачення і 

розглядалось у декількох аспектах. З одного боку, дослідники акцентували її 

найширше значення (синонім до поняття „теорія літератури”) , з іншого – 

схилялись до більш вузької інтерпретації (розділ літературознавства, що 

вивчає художню майстерність, техніку митця).  

Дослідження представників формальної школи продовжилися у колі 

Празького лінгвістичного гуртка та сприяли формуванню структуралізму 

(Б. Трнка, Б. Гавранеко, Й. Вахек, Р. Якобсон) [44, с. 311]. У своїх 

дослідженнях структуралісти зосереджували увагу на проблемі поетичного 

мовлення. До цього часу вона лишається актуальною в літературознавстві. На 

переконання структуралістів, поетика розглядає літературний текст як 

складний знак, що має проміжні ланки (фабула, троп, ритм тощо) між темою 

(означуване) та словесним утіленням (означник). Художній твір, у такому разі, 

розуміється як наслідок семіотичної діяльності автора. Водночас зазнає 

перегляду розуміння тексту, який переростає межі свого автора й свого 

реципієнта. Він стає самодостатнім реальним феноменом,  а завдання читача 

або дослідника полягає в адекватному його пізнанні, декодуванні, якомога 

точнішому трактуванні [44, с. 334]. 

Подальші дослідження в царині поетики належать групі 

літературознавців Женевської школи (Ф. де Соссюр, Шарль Баллі, Альберт 

Сеше, Сергій Карцевський, Анрі Фрей). Прихильники феноменологічної 

критики досліджували зв’язок між автором і твором, вважаючи літературу 
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історією людської свідомості. Логіку творчого процесу вони вбачали у 

взаємозв’язку кількох елементів: свідомості, структури мови літературних 

творів, світобачення автора. Поетику Женевська школа розглядала як 

рефлексію над онтологічними проблемами. 

У 70 – 80 рр. ХХ ст. розвинулася теорія рецепції, що хоч генетично і була 

пов’язана з тими методологіями, які їй передували, однак по-іншому 

трактувала поетику. Основоположники рецептивної критики – Г. Яусс та 

В. Ізер у парадигмі „текст – читач” надавали перевагу останньому, наділяючи 

його здатністю творити з будь-якого тексту свій власний. За цією теорією 

художні твори, збуджуючи інтелектуальні емоції адресата, доносять до нього 

авторський задум. Ідеться про естетику сприймання, а не творчості, тому 

об’єктивна оцінка письменства минувшини перебуває поза сферою її 

інтересів, зорієнтованих на сучасника, який може творити власний текст з 

будьякого іншого [44, с. 290]. 

Французький структураліст Р. Барт розглядав поетику („науку про 

літературу”) [4, c. 75] як „універсальну граматику” літературної форми, яка 

прагне описати будь-який літературний твір з точки зору механізмів, котрі 

породжують смисл. Такі форми, вважав дослідник, є універсальними, вони 

зумовлені вербальною природою об’єкта літератури і не залежать від волі 

автора та індивідуального змісту твору [5, с. 355–361]. Погляди 

структуралістів поділяє румунська дослідниця М. Ласло-Куцюк, яка розуміє 

поетику як „способи побудови літературного твору, де, як і в усякій „будові”, 

велику роль відіграє внутрішня економія, пропорції, подолання „опору 

матеріалу” [46, с. 356]. 

На думку Г. Клочека, поетика уміщує структуру постійних смислів 

художнього твору,  які зберігаються в цьому творі незалежно від контекстів, у 

яких воно перебуває. Передусім треба сказати, що поняття „поетика” має 

безпосереднє відношення до поняття „художність” [42, с. 7–8]. Ю. Ковалів 

у „Літературознавчій енциклопедії” зазначає, що поетика включає цілісну 
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систему художніх засобів, їхню естетичну єдність та принципи будови 

літературного твору,  що зумовлені стильовою індивідуальністю автора й 

конкретними завданнями твору [47, с. 196–238]. Під поетикою взагалі 

розглядається широка панорама наукового осмислення художньої природи 

побудови твору [11], тому В. Пахаренко визначає її як „науку про систему 

зображально-виражальних засобів у письменстві та будову літературних 

творів” [58, с. 233]. Слушним видається міркування М. Кодака, який розглядає 

будь-який художній твір як „внутрішньо узгоджену і цілісну систему” [45, 

с. 11], тому пропонує виділяти п’ять основних структурних рівнів (пафос – 

жанр – психологізм – хронотоп – нарація), які, власне, i формують системність 

у дослідженні поетики образу міста у творах.   

Останнім часом ряд вітчизняних (О. Галич, Т. Денисова, В. Єшкілєв, 

І. Лімборський) та зарубіжних (Х.-Л. Борхес, Ж. Дерріда, Ж. Ліотар, 

Ю. Хабермас) науковців тлумачать термін „поетика” в контексті філософії 

постмодернізму. Загалом поетику у річищі постмодерну розгядають як науку 

про стратегії і тактики літератури, що не зводиться до вивчення риторичних 

фігур. У ній можна побачити ширше розуміння риторики, яка вивчає 

можливості мовленнєвих актів будь-якого типу. 

Отже, тлумачень терміну „поетика” в літературознавстві багато, тому 

виділимо кілька концепцій розуміння цього поняття. Опрацьовані праці, 

присвячені проблемам поетики, дозволили зробити висновок, що, з одного 

боку,  про поетику більшість дослідників висловлюється як про цілісну 

систему художніх засобів, їх естетичну єдність; з іншого – робиться акцент на 

принципах мовної побудови літературного твору.  

Відтак класичне розуміння поетики як вчення винятково про поетичне 

мистецтво трансформовано у широку універсальну систему зображально-

виражальних засобів творення художнього тексту (Н. Тамарченко, Г. Клочек, 

І. Іткіна, М. Кодак, В. Пахаренко та ін.). 
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Поетику образу міста розуміємо як комплекс художньо-естетичних 

особливостей зображення автором великого часопростору, сукупність 

творчих засобів розкриття ідейно-смислової сутності й побудови символіки, 

стиль творення атрибутивних знаків, форми закономірностей візуалізації 

деталей тілесного й духовного простору, способи авторського вираження 

рецепції героями іманентного цивілізаційного світу, прийоми організації 

ментальної та соціально-психологічної сфери моделювання окультуреного 

ландшафту міста.   

З огляду на це визначення, окреслимо ключові компоненти у 

дослідженні поетики образу міста, які мають структурний і смисловий 

взаємозв’язок, а тому можуть розглядатися тільки у нерозривній єдності: 

 побудова предметно-атрибутивного світу міста; 

 візуалізація цивілізаційної і природної сфери; 

 творення чуттєвого світу героїв; 

 авторська візія сприйняття урбаністичного способу буття; 

 втілення ідейного змісту та проблематики; 

 наративна стратегія; 

 художній стиль і мова. 

У контексті дослідження поетики образу міста важливого значення 

набуває аналіз часопросторових зв’язків, архітектурної атрибутики, 

природних елементів, що допомагають з’ясувати домінанти творення 

семіозису міста,  а також дослідити світоглядні погляди автора. Проза 

Ф. Фіцджеральда, Дж. Д. Пассоса, Дж. Селінджера, М. П’юзо, Е.-М. Ремарка 

у контексті літератури урбанізму дозволяє говорити про „екзистенційність як 

специфічне відчуття часу, а тому смислове навантаження несе „екстремальний 

простір” [79, с. 68]. 

Внутрішній простір життя героїв, що виникає всередині реального 

міського простору, забезпечує рух всередину – від світу зовнішнього, 
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реального до внутрішнього, до простору, безпосередньо пов’язаного з 

рефлексіями героїв, аторськими інтенціями осмислення координат 

урбаністичної дійсності, мету і призначення яких укладено в осягненні 

буттєвого плину людства і цивілізації. Конструкція образу міста задає 

можливість співвіднесення природного і цивілізаційного в контексті 

часопростору у синхронізації із психологічними началами.  

 

Висновки за розділом 

Місто – модель сучасних процесів формування людського в людині. У 

процесах урбанізації виникають нові форми інституалізації та ідентифікації 

суспільства в цілому і окремої людини зокрема. Це дозволяє досліджувати 

проблему „людина і місто” як специфічну частину урбаністичної літератури 

через своєрідність співвідношення характеристик міської людини через 

призму її діяльності і взаємин з іншими людьми в умовах міста. 

Мистецтво урбанізму  прославляло техніку, швидкість, аероплани, 

експреси, автомобілі. Швидке мигтіння і одночасність безлічі вражень, 

зображення предметів в русі, енергетизм, панування в житті людини 

механічних речей, які її пригнічують, знеособлення, морально спустошення 

особистості людини, технологічна естетика – все це стало характерними 

ознаками для  творів. 

Конструкція образу міста задає можливість співвіднесення природного і 

цивілізаційного в контексті часопростору синхронізації із психологічними 

началами, що складає структуру поетики образу міста 

Розвиток реалістичного літературного напряму дозволив всебічно і 

масштабно відтворити процеси і різні зміни в суспільстві, що зумовило появу 

такої тематики і в світовому літературному процесі. 

В урбаністичній прозі ХХ ст. місто подекуди постає конгломератом 

історичних, соціальних, національних ознак, що дозволяє втілити в ньому 

модель світу в цілому. 
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РОЗДІЛ 2.  

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ 

  ТА ЧУТТЄВОЇ СФЕРИ ОБРАЗУ НЬЮ-ЙОРКА 

 

2.1. Художній поліфонізм образу Нью-Йорка у романі „Мангеттен” 

Дж. Д. Пассоса 

Дж. Д. Пассос створює глибоко насичений образ „великого міста” у 

романі „Мангеттен”. Як відомо, Мангеттен – острів, який купили голландські 

поселенці у індіанців [34, c. 112]. З тих пір цей острів перетворився в кипучу, 

повну життя ділову частину „Великого” Нью-Йорка – „Мурашника на 

Гудзоні”. Але за часів Дж. Д. Пассоса це було не просто місто з банками, 

китайськими пральнями, італійськими ресторанами, житловими кварталами і 

портом. Уже тоді він почав перетворюватися в динамічний „Мангеттенський 

потік”, вектор життя людини різних рівнів і статусів.  

Імпресіоністичні модифікації Дж. Джойса проклали Дж. Д. Пассосу 

дорогу до принципово нової форми твору [67, c. 217]. Автор  в своєму романі 

„Мангеттен” виступив з критикою головного економічного міста США, 

показав його нелюдськість і ворожість людській природі. 

Успадкувавши у С. Ейзенштейна принцип монтажу, Предметний план 

міста у кінематографічному монтажі воєдино переплітається із внутрішнім 

єством героїв, екзстенційними проблемами буття. А наративна стратегія 

включає поліфонію – багатоголосся доль різних героїв, яка визначає ключове 

тло простору міста. 

Услід за М. Бахтіним [7], визначаємо поліфонію як широку 

філософсько-естетичну категорію, що характеризує стиль літературного 

роману, концепцію світу і людини, спосіб відносин між людьми, світоглядів 

та культур, у основі яких лежить принцип „діалогу”, „полеміки”, „дискусії” 

тощо. Дж. Дос Пассос вдало переносить принцип монтажу на папір, роблячи 

свій роман кінострічкою подій. Із  сотні персонажів виділяємо головних 
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дійових осіб, навколо яких рухається розповідь, які ведуть дискусію із 

глибокими проблемами сенсу життя у місті,  – це юрист-невдаха Болдуін, 

актриса красуня Елен Тетчер і її чоловік Джим Херфі, Гес, Їхнє життя, повне 

злетів і падінь, відбувається в Мангеттені. 

Композиція роману, структура образів, мотивів, колізій підпорядковані 

єдиній меті – передати ритм повного протиріч життя Нью-Йорка, „показати в 

химерному калейдоскопі людських облич, епізодів і сцен долю його жителів” 

[25, с. 98], які вершаться у величезному мегаполісі. 

Підкреслимо, що образ Нью-Йорка в „Мангеттені” постає сенсотвірним 

і центральним вузлом композиції, що замикає у собі наскрізні мотиви роману. 

Місцевості Мангеттена в романі продукують цілу сферу смислів, які 

укладають основний стиль тексту Нью-Йорка – репрезентація реалій міського 

життя і ефемерності американської мрії. У романі виділимо дві категорії 

мангеттенських атрибутів:  

 сенсорні (включають звуки, запахи і кольори в змалюванні міського 

пейзажу);   

 соціально-культурні (представляють безпосередньо місцевості міста, 

які складаються з образів вулиць, площ, парків, – Бродвей, П’ята Авеню, Уол 

Стріт, Ріверсайд Драйв; міських споруд – Статуя Свободи, Бруклінський міст; 

Нью-Йоркська гавань тощо). 

Загалом предметна композиція роману „Мангеттен” відтворює вигляд 

Нью-Йорка в синкретичному поєднанні будинків, вулиць, рекламних стовпів, 

автомобілів, натовпу, запахів, звуків, кольорів тощо. 

Місто в романі є конгломератом живої та неживої природи в її 

нескінченному різноманітті і, таким чином, створеною людиною моделлю 

світу. Місто постає як світ, який бачиться людині і який людина його може 

створити. Принцип монтажу, отже, розкриває в романі тему „місто – світ”. 

Джимі Херфу, Елен Тетчер і Джорджу Болдуїну Нью-Йорк 

представляється містом необмежених можливостей, модусом успіху, слави і 
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багатства, досяжних, як здається, для кожного мрій. Однак у міру розвитку дії 

оманливість цієї мрії стає очевидною. У наративному просторі роману мотив 

ефемерного, ілюзорного щастя  реалізується в монтажній організації епіграфів 

до розділів, місцевостей Нью-Йорка, епізодів і портретів персонажів. Зокрема, 

в 3-му розділі І частини роману ключова фраза епіграфа „It’s the land of 

opportoonity” [82, с. 58] перекреслюється сценою відчаю молодого адвоката 

Болдуіна, що доводить повну відсутність будь-якої перспективи у місті: 

„What’s the use of going through lawschool and being admitted to the bar if you 

cant find anybody to practice on?” [82, c. 58].  

Інший рефрен пов’язаний зі спробою виїхати з Нью-Йорка. Але місто 

ніби залізними руками утримує героїв. Так, Гес Мак Нійл хоче виїхати у 

Північну Дакоту, у віддалений штат, де йому обіцяють вільну ділянку землі. 

Відбувається обмін думками між ним і власником невеликої пивниці, який теж 

мріє виїхати з міста: „This town’s goin to hell” [82, c. 55], – каже власник 

пивниці, порівнюючи місто з пеклом. Після декількох кухлів пива Гес 

напідпитку йде зі своїм візком, занурений в думки про переїзд. Автор 

вибудовує образну картину, говорить про лихо, що насувається: „The gaslamps 

tremble a while down the purplecold streets and then go out under the lurid dawn… 

He stamps out into the street again. The morning has grown bleak. Leaden clouds 

have settled down over the city” [82, с. 54–56]. Гес продовжує йти, не помічаючи 

наближення небезпеки. Раптом він усвідомлює, що опинився на рейках: 

„Godamighty I’m on the tracks”. He yanks the horse’s head round. A crash rips the 

wagon behind him. Cars, the gelding, a green flag, red houses whirl and crumble 

into blackness” [82, с. 57]. Бачимо,  письменник навіює тезу про те, що  Нью-

Йорк –  „небезпечне” місто, яке своїми ланцюгами не відпускає людину і 

готове її вбити.  

Ми  бачимо Мангеттен очима пересічного Беда, офіціанта Еміля, 

пропускаємо місто крізь призму їхніх відчуттів. Еміль із заздрістю спостерігає 

за відвідувачами розкішного ресторану і представляє на їх місці себе [82, 
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c. 32]. У розмові миготять імена мільярдерів Астора, Вандербільта, Фіша. 

Однак Бед невтомно працює, забуваючи про себе як людину: „Plates slip 

endlessly through Bud’s greasy fingers. Smell of swill and hot soapsuds... Knees wet 

from spillings, grease creeping up his forearms, elbows cramped” [82, с. 52]. У цій 

натуралістичній картині пахне не духами і дорогим тютюном, як в елітному 

ресторані, а помиями упереміш із запахом солонини з бобами – типовою їжею 

бідняків. Бед поспішає забратися із закладу, шкодуючи про те, що не отримав 

гроші за дві години важкої роботи: „He walked down Broadway, past Lincoln 

Square, across Columbus Circle, further downtown towards the center of things 

where it’d be more crowded” [82, с. 46]. Величний Нью-Йорк – місто оплоту 

цивілізації, але ця примарна ілюзоність помітно знижується епізодами 

безликого життя персонажів. Марність зусиль героїв у пошуках свого місця в 

світі створює ситуацію безвиході, в якій життя нагадує безглуздий колообіг 

часопростовими координатами міста. Фізична безвихідь героїв провокує 

психологічний дисонанс, що посилюється мотивами відчаю і туги. 

Місто як конгломерат гармонії і порядку, втілення раціоцентризму 

людини у сприйнятті персонажів трансформується в заплутаний простір [41, 

c. 8]. Нью-Йорк топографічно розділений прямими вулицями, авеню, а 

Мангеттен постає для персонажів шахівницею, де гра йде за суворими 

правилами, що ускладнює їхні життєві перспективи. У Мангеттені 

Дос Пассоса переплелися воєдино долі, вулиці і бажання, нетрі, сквери і 

звалишилися надії [100, с. 212].  

Герої роману постійно перебувають у незрозумілій плутанині життя, де 

будні навіюють психофізичну неврастенію, що зумовлює пасивне ставлення 

до оточуючого світу:  „But just at the moment my financial situation is terribly 

involved. I’ve gotten into some rather rash entanglements and Heaven knows how 

I’m going to get out of them” [82, c. 262]; „She was groping continually through a 

tangle of gritty sawedged brittle noise” [82, c. 142]; „He walked north through the 

city of shiny windows, through the city of scrambled alphabets, through the city of 
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gilt letter signs” [82, c. 351]. Остання цитація оприявлює місто як хаотичний 

простір у вигяляді зашифрованого алфавіту, тому що Нью-Йорк – оманливе 

місто. Воно притягує своїм динамізмом, удаваними можливостями, 

атмосферою свободи. Цілком промовистою є слова одного іммігранта –  

персонажа роману: „Europe’s rotten and stinking. In America a fellow can get 

ahead. Birth dont matter, education dont matter. It’s all getting ahead” [82, с. 26]. 

Тому місто витворено як обнадійливий простір життя, певного затишку, де не 

потрібна освіта, але за досконалими будівлями, міськими принадами криються 

злидні. Автор навіює тезу про те, що мешканці міста є рівними перед законом, 

незважаючи на національність, акцентуючи увагу на сталих нормах закону і 

правах жінки. Це досягнуто завдяки використанню художнього применшення 

обширу міста: „But I aint a Jew no more,” – suddenly  screeched the young girl. 

„This aint Russia; it’s little old New York. A girl’s got some rights here” [82, с. 32].  

Вибудовуючи образ Нью-Йорка і героїв, Дж. Дос Пассос персоніфікує 

предметний світ міста, уподібнює живій істоті: „They floated from the west, 

great piled edifices with the sunlight crashing through between, bright and white 

like tinfoil” [82, c. 198] та ін. Великі споруди „пливуть” в обширі міста у світлі 

сонця. Увесь предметний світ Нью-Йорка розташовано у художньому тексті 

за допомогу уривків, фрагментів, що утворюють ефект монтажу, який і 

організовує психологічне тло роману [84, c. 13], створює атмосферу швидкої 

зміни вражень, подій, сцен. Таким чином, автором використовується прийом 

паралелізму в зображенні пейзажу і психологічних станів персонажів. Бродвей 

очима знесиленого від голоду Беда: „With a long slow stride, limping a little from 

his blistered feet, Bud walked down Broadway, past empty lots where tin cans 

glittered among grass and sumach bushes and ragweed, between ranks of billboards 

and Bull Durham signs, past shanties and abandoned squatters’ shacks, past gulches 

heaped with wheelscarred rubbishpiles where dumpcarts were dumping ashes and 

clinkers” [82, c. 33]; і Бродвей очима Болдуїна: „The trees spread branches of 

brittle purple into a dovecolored sky; the largewindowed houses opposite glowed 
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very pink, nonchalant, prosperous” [82, c. 52] та ін. Місто надій обертається 

ілюзією, обманом, однак вишуканість тілесного світу міста стає контрастним 

тлом до дисгармонійного. Естетична велич Нью-Йорка у просторі культури є 

беззаперчною [86, c. 59]. У цьому сенсі підкреслимо, що  Дж. Дос Пассос 

оригінально вкладає в монтаж фрагменти величі міста, тому завдяки цьому 

досягається  єдність логіки і раціоналізму, реалізму та естетизму. 

Сприйняття ландшафту Нью-Йорка в цілому пов’язане із 

розташуванням міста, погодніми умовами, що впливають на внутрішній світ: 

„…You see New York is on Manhattan Island…” [82, с.  219] (асоціація з 

островом), „Oh yes New York is really pleasanter in midsummer than any other 

time; there’s less hurry and bustle” [82, с. 167] (актуалізація семантики 

гармонійного простору літнього міста без метушні),  „The rim of the sun has 

risen above the plum colored band of clouds behind East New York” [82, с. 90] 

(навіювання атмосфери ранку, сонячного тепла). Простежуючи 

антиурбаністичні погляди автора, натрапляємо на обличчя міста, позначене 

чуттєвості, взаємопроникним теплом і гармонією. 

Кожному персонажу відповідає свій міський пейзаж. Безробітний Бед 

зображується на тлі стічних канав, іржавих консервних банок. Джордж 

Болдуін, спочатку адвокат-невдаха, а потім процвітаючий юрист зображений 

на тлі величних будівель, блакитного неба і тендітних гілок дерев. Елен – на 

тлі яскравих електричних реклам, садів, що пахнуть орхідеями, де вона танцює 

зі своїм коханим в золотисто-зеленій сукні під оплески мільйонів 

шанувальників. Джимі Херф – на тлі просоченого дьогтем щебеню у 

цвинтарних воріт, сірих крамниць трунарів і будинків. Кожному персонажу 

відповідає свій запах і колір, які стають уособленням певної психологічної 

атмосфери героїв і міста загалом, зважаючи на думку Ю. Грибер [24, c. 56]. 

Херфу – запах часнику і поту, горілого масла, фарби. Елен – свіжий запах моря 

і золотистий колір. Беду – запах помиїв і дешевої їжі. Гесу – запах пива. 

Відвідувачам ресторану – запах омарів, вершків.  
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Опис  душевного стану персонажа вступає в контраст із описом картини 

святкового міста, що чітко спостерігаємо в 1-му підрозділі ІІ розділу, де 

святковий образ міста вступає в дисонанс з настроєм Елен: „In the heavy heat 

streets, stores, people in Sunday clothes, strawhats, sunshades, surfacecars, taxis, 

broke and crinkled brightly about her grazing her with sharp cutting glints as if she 

were walking through piles of metalshavings... At Lincoln Square a girl rode slowly 

through the traffic on a white horse; chestnut hair hung down in even faky waves 

over the horse’s chalky rump” [82, c. 130–131]. Неврастенічна одноманітність 

способу життя городян у тексті досягається завдяки використанню автором 

стислих описів атрибутики міста, які навіюють відразу: „Faces, hats, hands, 

newspapers jiggled in the fetid roaring subway car like corn in a popper” [82, 

с. 259]. Нью-Йорк стає другою світовою столицею, оприявленою у безкінечній 

метушні, хаотичному русі, який навряд чи можна назвати результативним і 

прогресивним у рецепції героїв. Навпаки, вони відчувають дисгармонію, 

одноманітність атрибутів міста, які весь час потрапляють їм на очі. Ед Тетчер 

відчуває душею усі порухи величезного міста, які одночасно навіюють йому і 

відразу, і захоплення, що досягнуто завдяки контрасту: „The world’s second 

metropolis. In the brick houses and the dingy lamplight and the voices of a group of 

boys kidding and quarreling on the steps of a house opposite, in the regular firm 

tread of a policeman, he felt a marching like soldiers, like a sidewheeler going up 

the Hudson under the Palisades, like an election parade, through long streets 

towards something tall white full of colonnades and stately. Metropolis” [82, с. 23]. 

Холод ночі міста, душевна порожнеча пронизує єство Джо О’Кифа: „The wind 

was blowing up colder. His teeth were chattering. Through the rasping cast iron 

night he walked home” [82, с. 289]. Автор підкрслює „грубість” нічного 

простору за допомогою означення „чавунний” („металевий”). 

Спосіб буття городян зводиться до монотонного борсання у щоденних 

турботах: „All we can do is go round and round in a squirrel cage” [82, с. 202]. 

Усі можливості реалізуються завдяки фінансовій спроможності людини. У 
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романі натрапляємо на конфлікт несумірних думок, способів існування 

індивідів у тенетах міста: „виїхати з Нью-Йорка якнайдалі” і „не їхати з 

Мангеттена нізащо”. „Why do I go on dragging out a miserable existence in this 

crazy epileptic town” [82, с. 198], – ставить риторичне питання коханець Елен 

Стен, називаючи місто осередком божевілля. Натомість одна з персонажів 

роману впевнена, що не поїде з міста щоб не сталося: „I wont go out of New 

York whatever happens” [82, с. 264]. Проте Херфі ставить не менш риторичне 

питання: „Why the hell do people live in cities?” [82, с. 274]. Тому й у кінцевому 

підсумку Джим Херфі вирішує виїхати з Нью-Йорка, це його свідоме бажання 

змін. У заключній сцені ми бачимо, що він бреде по шосе, прагнучи будь-що 

покинути місто: „Sunrise finds him walking along a cement road between dumping 

grounds full of smoking rubbishpiles. The sun shines redly through the mist on rusty 

donkeyengines, skeleton trucks, wishbones of Fords, shapeless masses of corroding 

metal. Jimmy walks fast to get out of the smell. He is hungry; his shoes are beginning 

to raise blisters on his big toes” [82, с. 302]. Герой втомлений і виснажений, а 

його кінцева подорож містом відбувається на тлі смітників, затхлого чаду. 

Далі бачимо символічний діалог між ним і водієм вантажівки: „Say will you 

give me a lift?’ he asks the redhaired man at the wheel. ‘How fur ye goin?’ ‘I 

dunno… Pretty far” [82, с. 303]. Херфі готовий поїхати у невідомість, аби 

покинути місто, але ніхто не знає, що чекає на нього далі. Зрештою, герой 

перебуває у „межовій ситуації”, він хоч і покидає вороже місто, але 

психологічний дискомфорт переслідуватиме героя, тому це заважатиме йому 

будувати нове. Нью-Йорк – місто, де розбиваються ілюзії і ламаються людські 

долі, тому герой навіть не знає, куди йому податись після Нью-Йорка. Адже 

він полонений містом, Херфі – його непомітна частина, яка зазнала 

психологічної трансформації. Джимі – це маргінал свого часу, який вкрай 

важко виходить за межі „некомфортного”, але зрозумілого і близького йому 

світу.Тому невідомо, як складеться життя героя поза межами мегаполісу. 
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Символіка далі продукує неоднозначність: з одного боку, це перспективні й 

позитивні зміни, з іншого ж – невизначеність,  порожність, відсутність надії.  

 

2.2. Кримінальний ракурс забраження Нью-Йорка у романі 

„Хрещений батько” М. П’юзо 

Візію Нью-Йорка у романі „Хрещений батько” розкриваємо шляхом 

аналізу художнього світовідчуття урбаністичної дійсності автором, 

з’ясуванням тематики, проблематики, композиційного й смислового змісту 

образу міста, особливостей конструювання його часопросторових елементів. 

М. П’юзо створює символічний образ „великого міста” на Ґудзоні й 

відображає життя злочинних угруповань у повоєнні 30–40-і рр. ХХ ст. Нью-

Йорк на той час пережив епоху джазу, Велику депресію, тому стає 

категоріально іншим простором, що зосереджує ще більшу метушливість, 

холодні розрахунки городян, криваві бізнес-стосунки кримінальних еліт міста. 

Разом з тим автор художньо моделює оригінальний, але маловідомий і темний 

бік життя Нью-Йорка. 

У центрі роману, як і у просторі Нью-Йорка, – історія життя італійця 

Віто Корлеоне, який приїздить до міста для того, аби його не спіткала доля 

батька. Молодий Віто починає працювати в крамниці Абандандо на Дев’ятій 

авеню. Герой одружується з дівчиною-італійкою,  що виявилася гарною 

господинею, і вирішує винайняти доступне житло у Нью-Йорку: „At the age of 

eighteen Vito married an Italian girl freshly arrived from Sicily, a girl of only sixteen 

but a skilled cook, a good housewife. They setded down in a tenement on Tenth 

Avenue, near 35 th Street” [96, c.  165]. Розташування домівки стає географічно 

зручним, адже вона знаходилась поблизу роботи Віто. Через два роки у 

подружжя народжується син Сантіно, тому Корлеоне будує „з нуля” своє 

„нове” життя у великому місті. Очевидно, це спроба якнайшвидше забути про 

страшний морок минулого. Нью-Йорк поступово стає для Корлеоне 

каталізатором побутового комфорту й можливістю побудувати заможне 
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життя. Герой навіть не мріє про захмарні багатства, він тішиться найменшим. 

Однак, зіштовхнувшись із вимагачами-гангстерами, Віто змушений сам 

ставати на злочинний шлях, аби прогодувати свою родину, хоча саме він і 

приведе його на вершину мафіозної богеми й вседозволеності. Е. Гідденс 

упевнений, що в кримінальних районах субкультура злочинних угруповань 

допомагає індивіду пройти шлях від дитячої крадіжки до дорослого 

злочинного життя [21, с. 113]. Схожу деградацію в місті проходить і Корлеоне. 

Коли в місті панувала соціально-економічна нестабільність, була велика 

кількість біженців, мешканці потерпали від набігів гангстерів і рейдерів, Віто 

ставав дедалі могутнішим: „It was about that time he came to be called Don 

Corleone” [96, c. 183–184]. Корлеоне у Нью-Йорку стає тією небезпечною 

силою, від якої сам колись тікав із батьківщини, отого Старого світу, який 

занепадав від патріархальних пороків криміналітету. Натомість іншим 

бачилось героєві життя в місті, спочатку – можливістю вижити, а вже далі – 

здобути якомога більше капіталу і влади для задоволення свого его. 

Суголосними до такої „філософії життя” стають слова лихваря Гобсека з 

однойменної повісті О. де Бальзака, які ідейно пов’язані з епіграфом роману 

М. П’юзо: „What is life but a machine set in motion by money?.. Gold is the spiritual 

basis of existing society” [96, c. 4]. Незважаючи на жадобу до грошей, турбота 

Корлеоне про вірних друзів, поплічників ставала справою честі: „He was taking 

care of his world, his people. He had not failed those who depended oil him and 

gave him the sweat of their brows, risked their freedom and their lives in his service” 

[96, с. 184]. Товариськість та емпатія до оточуючих ставала каталізатором 

авторитету дона. 

Дія у просторі Нью-Йорка – це показ постійних міжусобиць 

кримінальних мафіозі та переформатування їхніх сфер впливу, бізнесу. 

Емісари Корлеоне запропонували Маранцано контролювати всі казино 

Мангеттена на вигідних для обох сторін умовах, але під патронатом Віто. 

Відмова очільника казино стала початком зміни підпільного світу міста 1933 р. 
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і поставила його самого та поплічників у небезпечне становище: „The two 

Capone men were bound hand and foot and small bath towels were stuffed into their 

mouths to keep them from crying out. Then Brasi took an axe from its place against 

the wall and started hacking at one of the Capone men. He chopped the man’s feet 

off, then the legs at the knees, then the thighs where they joined the torso…  The 

second Capone gunman out of sheer terror had, impossibly, swallowed the bath 

towel in his mouth and suffocated” [96, с. 186]. Натрапляємо на сцену вбивства 

на складі неподалік міської гавані, яке відтворене в ракурсі „суворого” 

реалізму як паспортизований документ місця злочину з відрображенням 

подробиць: сокира, кляп, розчленовані тіла, відрубані руки і ноги. Простір 

міста позначений небувалою жорстокістю і невгасимою жагою крові 

криміналітету. У художній версії твору авторська оцінка описуваних подій 

відсутня, але текст насичений деталями місця злочину: „One day Fanucci was 

set upon by three young men who cut his throat from ear to ear, not deeply enough 

to kill him, but enough to frighten him and make him bleed a great deal” [96, с. 165]. 

Ворожість між представниками злочинних кіл перенесена зі Старого світу на 

ґрунт Америки, який виявився достатньо сприятливим середовищем їхнього 

розвитку. 

Родина Корлеоне стала справді більше, ніж просто багатою: „It owned 

tremendously valuable real estate in midtown New York, whole office buildings” 

[96, с. 334]. Місто фактично стає полоненим павутиною економічних 

розрахунків злочинців. Але це досягається завдяки великій здатності дона 

переконувати людей. Перед нами розкривається ціла мережа багатьох 

„прибуткових” закладів міста: „It owned, through fronts, partnerships in two Wall 

Street brokerage houses, pieces of banks on Long Island, partnerships in some 

garment centre firms, all this in addition to its illegal operations in gambling” [96, 

с. 334]. Автор не вдається до конкретики дії у просторі й часі, його увага 

зосереджена на тому, аби докладно сконструювати нью-йоркський текст як 

історичну хроніку злочинного світу середини ХХ ст. Одноманітний типаж, 
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докладні описи діяльності злочинних угруповань утворюють сталий художній 

простір, який складно запам’ятовується читачем, адже він – пасивний 

спостерігач, що йде за логікою автора й підпорядковується його задуму. 

Експліцитність наратора сприяє встановленню комунікативних обмежень: 

читач пізнає художній світ за активного посередництва того, хто про цей світ 

знає, але перебуває поза ним [52, с. 66]. 

Речовинний простір Нью-Йорка буквально заповнений закладами 

дозвілля, будинками розпусти, де проституція слугує засобом збагачення. 

Хрещеник дона, співак Джоні, плануючи зустріч у місті, бажає скористатися 

„інтимними” принадами міста: „I know a few good-looking broads” [96, с. 150]. 

Хоча подруга героя Діна Данн упевнена, що він один  з небагатьох 

повноцінних чоловіків у цьому місті: „Johnny is one of the few men with balls in 

this town... The rest are all fags and sick morons” [96, с. 157]. Діна оцінює 

сексуальну привабливість зовнішності Джоні, але герой стає одержимим 

богемним способом життя, у нього інша мета – кар’єрне зростання в 

кіноіндустрії. У ретроспективному плані місто – осередок творчості, 

ентузіазму. Товариш героя Ніно Валеті розповідає Діні про те, як вони з Джоні 

співали по випадкових контрактах у невеличких клубах Нью-Йорка, разом 

зростали і проводили юнацьке дозвілля на вулицях міста. 

Мангеттен у романі – світ нескінченних розваг, де шампанське ллється 

ріками, роз’їжджають дорогі авто, а підпільне мафіозне лоно простягає свої 

рвучкі руки до всього, з чого можна почерпнути фінансову вигоду, здобути 

владу: „All the gambling activities of Manhattan, the crap games on the docks, the 

shylocking, …the illicit gambling houses that ran poker games” [96, с. 185]. Нью-

Йорк – нічне місто, вечори якого справді захоплюють своєю вишуканою 

загадковістю: „Broadway vrasn’t that crowded on this cold winter night, even 

though it was near theatre time” [96, с. 126]. Нью-Йорк розташовано в зоні 

субтропічного вологого клімату, що робить його не зовсім придатним для 

італійців, звиклим до теплого середземноморського. Кліматичні особливості 
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міста знаходять свій вияв у листі Корлеоне до Капеоне: „But then I must tell you 

that the climate in this city is damp; unhealthy for Neapolitans, and you are advised 

never to visit it” [96, с. 186]. Загалом візуалізація предметного світу Нью-Йорка 

стає другорядним аспектом авторського задуму. 

Художня модель міста М. П’юзо – сукупність зустрічей, комунікацій, 

телефонних дзвінків, таксі й чорних машин, що переплітаються в русі й 

динамізмі життя із фактографічною точністю дії. Богемний Нью-Йорк – місто 

відомих персоналій, бомонд акторів і творчих людей. Вишуканість вбрання й 

зовнішня краса жінки з еліти міста дуже дратує Карло Ріцці, чоловіка доньки 

Корлеоне Конні: „She was getting dressed up in the real New York City guinzo 

style that he hated. A silk flowered-pattern dress with belt, showy bracelet and 

earrings, flouncy sleeves. She looked twenty years older” [96, с. 203]. Очевидно, її 

зовнішній образ цілком відповідає естетиці темпераментних італійок. 

Злочинному світу міста протистоїть світ торжества закону й порядку. 

Хоча саме цей світ виявляє свою амбівалентність: з одного боку, поліція Нью-

Йорка намагається знешкодити злочинні угруповання, з іншого ж – 

правоохоронці беруть хабарі, ділять сфери впливу, опікуються 

криміналітетом. Після вбивства поліціянта-хабарника Маккласкі світ закону 

міста влаштував посилені облави на мафіозні кола, увесь незаконний бізнес 

завмер, доки убивцю капітана не буде знайдено. Упадає в око образ молодого 

офіцера Альберта Нері. Відважний і хоробрий, він намагається стримувати 

малі крадіжки, хуліганів у самому центрі міста: „Neri in the space of five years 

became one of the most feared policemen on the New York City force. Also one of 

the most honest. But he had his own ways of enforcing the law” [96, с. 355]. Проте 

Нері обирає „інший” шлях, він знаходить своє „місце в світі” не в чесному 

служінні порядку, а у виконанні злочинів, бажань Корлеоне, який виявляється 

земляком героя: „Neri got out. He started walking down the avenue. He had a 

queer feeling being back in uniform, patrolling the streets as he had done so many 

times... He put three bullets in Barzini’s bwirrel chest... By that time Neri had darted 
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into the crowd and around the corner” [96, с. 369]. Під впливом злочинного світу 

міста особистість Нері зазнає суттєвої трансформації, адже він приймає 

правила суворої гри, що відбуваються всупереч закону й моралі. 

Люди з „кримінальною ментальністю” – ті, хто, незважаючи на ризик 

бути спійманими, бачать переваги, які можуть бути отримані в ситуації 

порушення закону [21, с. 131]. Віто Корлеоне забажав досягти фінансової 

монополії усупереч нормам закону. Усі свої бажання він реалізує завдяки 

жорстоким злочинам, тому його мета завжди виправдовує будь-які засоби. 

Торговці маслинової олії у Брукліні відмовилися визнавати авторитет 

Корлеоне, за що гірко поплатилися: „Warehouses were burned, truckloads of 

olive-green oil were dumped to form lakes in the cobbled waterfront streets” [96, 

с. 182]. Життя у місті – це постійна небезпека, невизначеність, очікування 

незрозуміло чого, де йде боротьба за існування. 

Виконавці прохань і бажань дона – це люди, що вірно служили Корлеоне 

й завжди виправдовували його довіру. Одними з таких лакеїв ватажка стали 

Клеменца, Тессіо та  інші. Зокрема, Грін здобув собі репутацію найманого 

убивці, чудового злодія-винахідника Нью-Йорка: „Moe Greene was a handsome 

hood who had made his rep as a Murder Incorporated executioner in Brooklyn” [96, 

с. 331]. Ці герої – опора всієї імперії Корлеоне, свита й носії ідеї його 

авторитету. Завдяки відданості й повазі дону вони розподіляють сфери впливу 

і планують утворити нові „родини”: „Tessio would have his gambling and docks 

in Brooklyn, Clemenza the gambling in Manhattan and the Family contacts in the 

racing tracks of Long Island” [96, с. 344]. Чіткий розподіл підкріплюється 

словами своєрідної клятви у кримінальному світі, дотримання якої стане 

свідченням чесності і глибокої поваги до негласних законів криміналітету. 

Кей Адамс і матуся Корлеоне, покидаючи Нью-Йорк, відвідують міську 

церкву. Можливо, ця спроба жіноцтва пов’язана із підсвідомим бажанням 

спокути провини за діяльність „родини”, або ж із важкою психологічною 

травмою – раптовою смертю дона Корлеоне. Хоча, з іншого боку, ця спроба – 
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свідчення  глибокої віри італійок, вихованих у патріархальних звичаях: „The 

church was small and desolate in the early morning sunlight. Its stained-glass 

windows shielded the interior from heat, it would be cool there, a place to rest” [96, 

с. 377]. Церкву візуалізовано у теплих барвах вранішнього сонця як місце 

затишку від спеки. Образ церкви – мабуть, єдиний натяк на присутню 

духовність у злочинному місті, де закони честі, справедливості й моралі геть 

не існують, а звичайні пересічні люди стають жертвами мафіозних угруповань. 

Отже, Нью-Йорк як конгломерат злочинів і кривди, патологічних 

бажань до збагачення і вседозволеності людини трансформовано в романі 

М. П’юзо в заплутаний і переповнений складнощами простір буття городян. 

Перший план – це життя родини Корлеоне та його свити, другий – животіння 

простих людей, третій – предметний бік Нью-Йорка як ворожого й 

небезпечного простору, де життя та індивідуальність перебувають 

заручниками великих грошей, а особистість втрачає ціннісні начала. Нью-

Йорк можна вважати документом доби, історичною хронікою злочинного 

життя міста, покровителів розкоші.  

Місцевості Нью-Йорка стають паспортизованим тлом дії у часі, глибоко 

символічні, насичують смисловий обшир міста. Разом з тим, лоно Нью-Йорка 

наповнене не тільки архітектурними спорудами, а вміщує різні соціальні 

пороки, торгівлю наркотиками, проституцію, тому це дає підстави уважати 

його осередком знеособлення, аморальності. Місто зображено в постійному 

русі, адже Нью-Йорк ніколи не спить, немає умиротвореного обличчя, не 

перестає існувати його кримінальний світ, соціальні пороки, які разом 

поглинають усе живе й сокровенне. Епічна форма твору, емоційно забарвлена 

лексика, „кримінальна стилістика” утворює надреалістично правдиву хроніку 

життя Нью-Йорка. 
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2.3. Своєрідність відтворення предметного світу Нью-Йорка в 

романі „Тіні в раю” Е.-М. Ремарка 

Роман „Тіні в раю” Е.-М. Ремарка відображає Нью-Йорк у ракурсі міста 

„бажаного раю” емігрантів у післявоєнний період Другої світової війни, коли 

США вели вперед світовий соціально-економічний потенціал, а досконалість 

і вишуканість навколишньої дійсності створювали великі можливості для 

задоволення власних потреб городян. На особливу увагу заслуговують аспекти 

відображення предметного світу міста роману Е.-М. Ремарка, адже 

урбаністичне середовище Нью-Йорка – це організований атрибутивний 

часопростір із відтворенням неповторних елементів візуалізації сфери міста, 

що становить безперечний інтерес у дослідженні поетики літературного 

урбанізму.  

Роман „Тіні в раю” відтворює архітектурно-ландшафтний простір Нью-

Йорка 40 – 50 рр. ХХ ст. у рецепції емігрантів і, зокрема, головного героя 

Роберта Росса, який оповідає про свій приїзд і життя в американському місті 

наприкінці Другої світової війни. Нью-Йорк стає прихистком, бажаним раєм, 

здавалося б, безтурботного життя емігрантів, яке, однак, стикається із суворою 

реальністю буднів у великому місті у складний історичний час. Нью-Йорк 

займає ключову позицію в системі географічних координат Америки, виступає 

її головним культурним центром, місцем локалізації „духу нації” [23, с. 15]. 

Герої-емігранти, шукачі істинного спокою життя, втікаючи від „коричневої 

чуми” ХХ ст., увійшли в „земний рай” під назвою США, уособленням якого 

стає Нью-Йорк, тому промовистою є назва роману „Тіні в раю”, які, з одного 

боку, уособлюють самих героїв із їхніми складнощами життя, з іншого – тіні 

стають примарою побудови щасливого життя за межами рідної батьківщини.  

„Земля обітована” – інша назва роману  Е.-М. Ремарка, яка оприявлює свого 

роду „божественний” простір великого міста, надії на порятунок. Велетенські 

будівлі міста ховають у собі небезпечний і складний соціальний світ, який, за 

бажанням героїв, мав би стати чудовим прихистком долі, однак Нью-Йорк є 
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місцем трагедій у житті європейців, і кожен із них переживає фізичний і 

психічний дисонанс, спричинений війною. Хоча, з іншого боку, „тілесний” 

простір міста сповнений неповторністю атрибутики і її глибоко чуттєвим 

сприйняттям, а єство героїв справді пройняте естетикою урбаністичного 

пейзажу. 

Роберт Росс – головний герой роману, ключовий оповідач, він „оживляє” 

навколишню сферу міста. Тому у творі маємо персонажну розповідь другого 

рівня – гомодієгетичний наратор в інтрадієгетичній ситуації. Ця конфігурація 

інтрадієгезису цілісно репрезентує авторську інтенційність. Читач мимоволі 

ототожнює „я-виклад” із голосом автора, тому ілюзія його присутності в 

нарації посилює комунікативний складник рецепції [52, с. 68]. Особистість 

Росса – це фактично авторове alter ego в координатах Нью-Йорка, предметний 

світ якого трансформовано крізь діалоги з іншими героями, що ніби уводять 

його в різноманітний простір міста. Уже на початку твору герой щиро прагне 

пізнати світ великого міста, спробувати „знайти себе” знову, відродитися. 

Тому, перебуваючи в очікуванні змін, Росс дуже гостро, чуттєво сприймає 

велич Нью-Йорка, захоплюючись його досконалою аурою, а саме місто втілює 

сутність живої істоти: „I drifted through the anonymous city. Luminous smoke rose 

heavenward… but tonight the city held out its impartial face to me like a monstrance, 

every feature etched in the finest filigree” [97, c. 27–28].  

Географічна орієнтація в мегаполісі була не складною, тому герой 

зізнається, що йому легко зорієнтуватися в багатоманітному просторі: „It’s 

easy to find your way in New York. Most of the streets are numbered; only a few 

have names” [97, c. 27]. Владімір Меліков, заспокоюючи індивідуальні 

„комплекси” Росса, визначає „інтернаціональні” параметри міста, які сягають 

історичного ракурсу минулого: „New York is the great port of entry for 

immigrants – Irish, Italian, German, Jewish, Armenian, Russian, and then some... 

Here you’re a man again. You’ve stopped being a bruised chunk of flesh with a 

passport attached to it” [97, c. 32]. Але, незважаючи на таку національну 
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розмаїтість, Меліков стверджує, що саме тут можна багато чого досягти. Місто 

– це швидкість та концентрація. Воно притягує до себе людей, ресурси та ідеї, 

робить їхню концентрацію нестерпною і вибуховою [16, c. 12]. Місто у творі 

виглядає не лише як велетенський порт. Так, у розмові героїв дізнаємось, що 

Нью-Йорк – осередок мистецтва: „Іt’s a small world – the  New York art world” 

[97, c. 48]. Та навіть піца в Нью-Йорка була справді смачніша за італійську, 

тому натрапляємо на порівняння багатонаціонального міста з Парижем, 

Венецією. 

Відчуття страху від пережитих воєнних лихоліть переслідувало Росса 

навіть у Нью-Йорку. Віднаходимо у просторі міста німецький квартал – 

Вісімдесят шосту вулицю, яка навіювала справжній жах на головного героя, а 

дозвільна поведінка німців викликала занепокоєння: „The pastry shops, beer 

halls, and displays of delicatessen made me think of the main street of some small 

town in Germany. “Do they still speak German here?”... “As much as they please. 

The Americans are open-minded” [97, c. 152]. Тому й американське місто 

пробуджує у героя відчуття нереальності ситуації, бо ця велетенська країна 

вела війну, якої сама не чула і не бачила, адже від фронтів США відділяло 

півсвіту [98, c. 13]. З іншого боку, вулиця нагадувала героєві рідну 

батьківщину, викликаючи тужливу ностальгію біженця: „I stood on the 

sidewalk staring at the Café Hindenburg and listening to the band music that welled 

from within. German coffee rings were on display in the window of the Café Geiger. 

Next door hung strings of blood sausage. German was being spoken all around me. 

Many times over the years I had wondered what it would be like to go back – but I 

had never thought it would be like this” [97, c. 340]. Міські простори відпочинку, 

центри соціалізації мають потенціал уповільнення часу, стаючи точкою опори 

[76, c. 179], що ніби поглинають наболілі проблеми душі. 

Вишуканий естетизм мистецтва охоплює єство головного героя, і він 

відчуває справді спокій та умиротворення: „But this museum seemed to enfold 

me in the same sheltering stillness. Even the furious battle scenes on the walls 
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seemed to emanate peace, a peace that had something metaphysical about it, a peace 

removed from time. Here in these rooms I suddenly had the pure” [97, c. 243]. Але 

побутовий комфорт мегаполісу був не зовсім до вподоби мешканцю „старого 

світу”, тому герой відчуває справді фізіологічний дискомфорт, адже „по-

дитячому смішна” проблема терміново сходити в туалет викликала труднощі, 

бо у Нью-Йорку знайти відповідний заклад значно важче, ніж у Парижі. Герой 

підкреслює недостатню побутову елегантність простору приватного 

помешкання, відтвореного у педантичному стилі, однак це не заважає йому 

бути затишним: „It was a small apartment on the fifteenth floor, consisting of living 

room, bedroom, kitchen, and bath... The living room and bedroom had broad 

windows, from which one could see all the way to Wall Street” [97, c. 368]. Хоча, 

на думку Г. Зіммеля, саме в будинках, у чудесах і комфорті техніки, у формах 

громадського життя і матеріалізується гнітюча маса знеособленого духу міста 

[32, c. 324]. Місто, а тим більше Нью-Йорк, для емігрантів і звичайних 

пересічних людей відзначалося вкрай тісним для реалізації побутових потреб. 

Їхні житла буквально „закинуті” на останні поверхи будинків, перебуваючи на 

периферії життя, однак вони далеко не позбавлені затишку й гармонії. 

Принагідно додамо, що місто для Росса окреслено і в рамках 

справжнього захоплення архітектурним пейзажем. Він милується прекрасним 

краєвидом на Нью-Йорк: від П’ятдесят сьомої вулиці видно було Волл-стрит 

поміж хмарочосів і понад багатьма рядами низьких будиночків.  Дисгармонія, 

навіяна комплексом емігранта, чужинця, як бачимо, безслідно зникає в душі 

героя, адже він цілком пройнятий досконалими витворами архітектурного 

символізму Нью-Йорка, який створює колосальний простір естетики, тому 

„тіні в раю” стирають свої дисгармонійні модуси на користь внутрішнього 

спокою, умиротворення, розради й надії від побаченого. Герой пройнятий 

силовими лініями міста, його божественною й величною аурою, тому 

природно-архітектурний ландшафт означений геопоетичними інтенціями, які 

утворюють глибоко чуттєвий простір. Росс не може уявити своє життя без 
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цього міста. Ця невгасима любов оприявлюється у героя на відстані від міста. 

Перебуваючи тимчасово в Каліфорнії, у нього прокинулася якась „гарячкова” 

любов до цього міста [60, c. 883]. І це зовсім не випадково, адже, за словами 

Г. Хельда, фізична сутність міста має „об’єктивний дух” [66, c. 231], який дає 

наснагу героєві, а Нью-Йорк – тимчасова зупинка, аби оговтатись від минулих 

ран. 

Нью-Йорк – місто незбагненної швидкості, розвитку всіх сфер людської 

діяльності. Роберт Росс захоплено дивується обширами й підкресленим 

динамізмом мегаполісу: „How enormous this city is!... It never ends” [97, c. 175]. 

Динамізм актуалізує внутрішні сили героя до рішучих змін, розвитку, адже він 

теж частина, духовна сутність предметного світу міста, що кожною нотою 

своєї чутливої душі відчуває навколишню дійсність. Нью-Йорк з висоти 

пташиного польоту – велетенський гігант артерій-магістралей, авеню, 

хмарочосів. Географічний ракурс спостереження над містом, на думку 

головного героя, варто окреслити крізь погляд „згори”: „Down below lay New 

York in the summer heat, like an African city with skyscrapers. One could see at a 

glance that this city of steel had not grown slowly and organically, taking on the 

patina of the centuries, but had been built quickly and heedlessly by determined men 

unencumbered by traditions. And because their aim had been not beauty but 

efficiency, they had created a new and daring beauty that was neither classical nor 

romantic” [97, c. 150–151]. За словами В. Глазичева, відвідувач Мангеттена 

переживає почуття захоплення, коли його погляд, ковзаючи вгору по стінах 

хмарочосів, вловлює насичений силует вершин будівель, спрямованих у небо 

[20, c. 53]. Росс ніби „підкорює” великий мегаполіс. Точка зору „згори” 

увиразнює ідею небесної величі людини над цивілізацією взагалі, бо людина 

– будівничий міста, а воно досконале творіння її рук. Героїв погляд з висоти 

підкреслює величність хмарочосів, які, ніби атланти, тримають небесний 

обшир міста. Архітектура має унікальну можливість кодифікувати певні 

смислові контури, які сприймаються крізь призму культури [54, c. 144], у 
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нашому випадку – це культура урбанізму стилю ар-деко, що вражає формою і 

розмірами як виклик новій добі модерну. Місто – це не тільки сукупність 

паркових або архітектурних ансамблів, але й можливість гармонічного 

входження людини в цивілізаційний простір [57, c. 10]. Нью-Йорк 

моделюється у художньому творі як гармонійна й завершена цілісність, як 

природний і цивілізаційний едем, де поєднуються духовність і технологічні 

досягнення. Росс прагне не опиратися впливу міста, але він перебуває у 

напрузі, проте водночас відчуває гармонійне злиття з містом, у якому 

знаходиться самодостатня особистість – ось правдива формула суспільних 

процесів, усвідомлена Е.-М. Ремарком. Автор прагне осягти сутність 

урбанізованого способу буття людини в його протиріччях, проблемах, 

непорозуміннях. Він досліджує систему стосунків, внутрішні відчуття, які 

виникають між людиною та містом. Життя Нью-Йорка передається автором 

через сприйняття та відчуття Росса – обмеженого психологією та 

самовідчуттям європейської людини, тому він його сприймає місто 

амбівалентно „зле місто”. 

Предметну, „цивілізаційну” сферу Нью-Йорка неможливо уявити без 

світу природи. І. Вихор включає до елементів пейзажної сфери урбаністичного 

простору пори року, добовий час, небесні світила, природні стихії, образи 

тварин тощо [15, c. 99–104] Кліматичний простір міста у творі зображено 

взимку і влітку, але спекотний мегаполіс справді виявляється схожим „на 

африканське місто з хмарочосами” [62, c. 735], тому й не випадково Росс 

підкреслює несприятливу пекельну духоту міста, де літо схоже на життя у 

„велетенському казані” [62, c. 727].  

Добовий час покликаний відобразити звичайну метушню великого 

міста, яке живе у своєму невтомному ритмі. Зміна дня і ночі змушує відчувати 

органічну участь міста в житті природи [3, c. 42]. Вранішні вулиці, на яких 

„валандався” Росс, були оповиті приємною атмосферою, що навіювала героєві 

почуття радості і щастя сонячним світлом, блиском хмар, дитячим галасом: 
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„Slowly I sauntered through the city. The morning sun shone from behind glittering 

clouds. The freshly washed cars sparkled; whichever way I looked there were blue 

patches in the sky. Central Park was alive with children’s shouts” [97, c. 90]. Як 

бачимо, зорові й слухові образи буквально оживлюють урбаністичну картину, 

а тому за „метушнею” криється підсвідома любов і захоплення героя навіть 

такими буденними речами. Аура нічного міста, оповита таємничістю і 

спокоєм, навіює атмосферу романтики, тому Наталія, фаворитка головного 

героя, зізнається, що просто не уявляє своє життя без цього почуття „міської” 

ейфорії: „And it’s a beautiful evening. Oh, these New York nights! I wasn’t made 

for country life” [97, c. 257].  З житла Роберта Росса таємничий хід часу ночі 

видно крізь призму вікна, яке символізує відкритість героя до предметного 

світу міста, він позитивно сприймає вечірню атмосферу міста і ароматів його 

вишуканих страв: „The evening sky stretched red over the rooftops, and from the 

restaurants poured the friendly smell of fried onions” [97, c. 152]. Примара 

минулого весь час переслідує героя у думках. Він, прокинувшись від нічного 

кошмару, ледве упізнає обриси своєї кімнати у сяйві ночі: „Little by little 

Irecognized the dark contours of my room, the lighter outline of the window, and the 

reddish glow of the New York night. It was a slow, difficult awakening, a struggle – 

like pulling myself out of a swamp” [97, c. 132]. Ми бачимо, що, з одного боку, 

цей колорит підкреслює драматичну атмосферу нічного сновидіння (темна 

кімната, червоно-бурі відблиски), з іншого ж – утворює водночас простір 

урбаністичної ідилії, романтичного простору, загадкового. За словами 

Ф. Л. Райта, нічні вулиці світловим пунктиром ритмічно спрямовуються у 

горизонт, а відображення їхніх ліхтарів нагадують бузкові грона гліциній [61, 

c. 49], створюється, таким чином, магія нічного міста. Палітра інтимного 

простору буквально насичена червоним кольором вогнів великого мегаполісу 

і згасаючого вечірнього сонця, навіюючи романтичні інтенції. 

Природний світ – органічний складник простору мегаполіса. Буревій 

виступає стихійною силою, яка охоплює місто справді зненацька: „Great 
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streaks of lightning seemed to shoot down from the tops of the skyscrapers, followed 

by claps of thunder that drowned out the sound of the traffic. Then came the 

raindrops, big dark spots scattered over the sidewalk, and a moment later the 

deluge... People scurried into doorways, and in an i nstant the sidewalks were 

deserted. The street was transformed into a dark frothing lake” [97, c. 187–188].  

Естетика фасадів високих будівель, що виблискували у сріблястих переливах 

проливня, справді зачаровує око нашого героя, який відчуває органічну 

єдність із предметним світом міста, гармонію і злиття з ним. Місто ніби 

протистоїть силам природи, це, згідно з тлумаченнями Ю. Лотмана, реалізація 

опозиції природне – штучне [48, c. 321], цивілізаційне – рустикальне. Однак 

колосальна фізична велич і дух міста просто не здатні поступитися стихійним 

силам природи. Місто натомість проходить етап оновлення, очищення силами 

природи від задухи й пилу, воно підкорює начала природи. Нью-Йорк утворює 

особливу сферу архітектурної величі, втіленої в камені й сталі завдяки 

людського розуму й духу.  

У розмові Росса з Наташею про складнощі минулого життя під час війни, 

які гнітюче ранять пам’ять, спонукаючи цінувати найпростіше, герой 

захоплююче вдивляється в нічну красу неба над містом, наголошуючи на тому, 

що істина – у простих речах, які оточують нас: „Oh, Natasha, let’s not talk about 

what we’ve lost but about what we have left. Look at the moon” [97, c. 193].  

Піднесено романтична душа героя тягнеться до вишуканої краси неба, бо воно 

не просто безхмарне й тихе, яскраво освітлене місячним сяйвом у мерехтінні 

зірок, а головне – мирне. Сфера неба утворює сублімоване відчуття надії, 

гармонії. 

Голуб – символічний птах у вимірі міста, це вісник світла, миру [40], але, 

як відомо, вулиці Нью-Йорка буквально переповнені голубами, вони живуть у 

своєму звичному ритмі разом із містом, завдаючи чималої шкоди послідом 

фасадам будинків, стаючи „літаючими щурами” й вісниками бруду. Натомість 

Роберт Росс натхненно спостерігає й милується цими чудовими птахами, які 
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нагадують йому минулі роки життя: „Some pigeons had settled on the window 

ledge. New York was as full of pigeons as Venice” [97, c. 202]. 

Говорячи про феномен Нью-Йорка у романі, варто відзначити, що 

йдеться про його сприйняття як певного універсуму. Міський простір у такий 

спосіб набуває здатності трансформуватися, скажімо, в Місто-Рай чи Місто-

Пекло. Ці інтенції одночасно мають вираження у романі письменника. 

О. Шпенглер наголошує на негативній ролі міст, людина – його жертва: 

„Світове місто означає: космополітизм замість „вітчизни” [75, с. 166]. Згідно з 

його теорією, сутність міста – неприродня.  Але Е.-М. Ремарк зміщує акценти 

тенденційного розвитку урбанізації із глобальних до рівня конкретної людини. 

Однією із проблем, до якої звертається автор, є проблема самотності людини 

у великому місті. Росс, відчуваючи постійні болючи роздуми над минулим, 

визначає своє світовідчуття як неможливість перебувати на одинці із самим 

собою.  

Загалом Нью-Йорк для героя відкривається як своєрідний тайнопис, 

літопис загадкової реальності, де можна побудувати мирне майбутнє, а тому 

місто виступає тлом втілення єдиного бажання – жити й забути лихоліття 

війни. Росс пізнає Нью-Йорк у динаміці, воно у свідомості органічно 

розвивається в предметному часопросторі подій і явищ, тому герой весь час 

іде до його осягнення, а місто персоніфікується: „The city used to be a picture, 

a pantomime for me, but now it has got relief. There were hills and lowlands. It 

already speaks to me, and I even understand something” [97, c. 246]. Осягнувши 

особливості „емігрантського” способу буття, героєві в такому 

багатоманітному просторі міста, за словами Гаррі Кана, важко раціонально 

підходити до життя: „Even in New York it’s hard enough to keep your head” [97, 

c. 143]. Справді, предметна сфера міста видається цілком зрозумілою і 

осяжною раціонально, на перший погляд, однак вона породжує невидимі 

смисли чуттєвості, стає тлом складнощів життя водночас, які видаються вкрай 

істотними для індивіда. Вражають промовисті означення простору Нью-Йорка 
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та глибоко чуттєве  сприйняття його атрибутів: „Shops on the east side of Second 

Avenue with a honeycolored glow, while the cobwebs of night are already forming 

on the windows across the way” [97, c. 149]. Так, магазини на східній стороні 

Другої авеню має медовий колір у сяйві вечірнього міста, а ніч 

персоніфікується, тому вона накидає на місто свою павутину, що поглинає 

увесь обшир Нью-Йорка. 

 

2.4. Інтуїтивна рецепція образу Нью-Йорка у романі 

Дж. Селінджера „Ловець у житі” 

Нью-Йорк стає бажаним раєм для людини, втіленням „американської 

мрії”, та одночасно містом складнощів „дорослого” життя  у романі Метою 

дослідження є спроба інтерпретації інтуїтивної рецепції образу Нью-Йорка 

головним героєм роману Дж. Селінджера „Ловець у житі”, викоремлення рис 

текстуалізації образу міста. 

Відтворення Нью-Йорка Дж. Селінджером пов’язане з актом сприйняття 

головним героєм міста. Рецепція – це засвоєння, прийняття, перетворення 

чужого на своє [47, c. 325]. У широкому сенсі поняття „рецепція” означає 

особливий спосіб сприйняття Голденом Колфілдом Нью-Йорка, який набуває 

художнього переосмислення у творі. Бачення світу міста героєм носить 

яскраво виражений суб’єктивний характер, тому обумовлене інтуїтивною 

рецепцією, яка окреслює здатність індивідума осягнення істини без 

обґрунтування за допомогою доказу і без усвідомлення шляхів та умов цього 

осягнення [69, c. 248]. На відміну від відчуттів, що фіксують окремі 

властивості зображуваного, рецепція формує цілісний образ міста [69, c. 428] 

завдяки імпліцитному читачу як співтворцеві зображеного. Відтак інтуїтивна 

рецепція пов’язана не з аналізом, а саме з інтерпретацією твору, адже, за 

словами Ю. Габермаса, дискурсивне обгрунтування перетворює тлумачення 

на інтерпретацію [74]. Зауважимо, що функціонування художнього дискурсу 

можливе за умови полілогізму „письменник – твір – імпліцитний читач”. 
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Відображення Нью-Йорка у романі Дж. Селінджера пов’язане з гостро 

інтуїтивною рецепцією Голденом Колфілдом „тілесного” й „духовного” 

простору міста, у якому герой намагається „віднайти” себе самого. Колфілд  

потрапляє до Нью-Йорка зовсім невипадково. У цьому, на нашу думку, втілена 

авторська сентенція випробування мислячого індивідума, який входить у 

іманентний світ міста, де суспільство дегуманізоване і пройняте 

раціональними взаєминами, холодними розрахунками. 

Образ Нью-Йорка варто інтерпретувати крізь такі взаємопов’язані 

модуси:  

 власне предметно-атрибутивний простір  міста; 

 чуттєвий, індивідуальний простір душі героя.  

Темпоральний вимір подій, що відбуваються у Нью-Йорку з головним 

героєм, охоплює декілька днів. Велике місто у свідомості Колфілда має стати 

місцем  гармонії, пошуку розради у жорстокому світі, дозвілля: „I decided I’d 

take a room in a hotel in New York – some  very inexpensive hotel and all – and  just 

take it easy till Wednesdayl” [99, c. 30]. Голдену вдалося реалізувати свій 

грандіозний план, це своєрідна втеча від проблем, пошук нових вражень, 

свободи дії, яку може дати місто. 

Простір естетики і принад великого міста геть не важливий для героя, а 

помешкання означене гнітючим простором задухи, звідки відкривався 

нецікавий краєвид: „They gave me this very crumby room, with nothing to look 

out of the window at except the other side of the hotel. I didn’t care much. I was too 

depressed to care whether I had a good view or not. The bellboy that showed me to 

the room was this very old guy around sixty-five. He was even more depressing than 

the room was” [99, c. 36]. Голден втомився від шкільних невдач, архітектура 

мегаполісу і дозвілля не грає ідилічну симфонію для його тонкої душі, він 

шукає розуміння, людяність, реалізацію свого ego. 

Для Колфілда Нью-Йорк ретранслює параметри міста, яке „підкорює” 

начала природи культурному поступу людства. Центральний парк, озеро з 
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качками – атрибути рустикального, окультуреного людиною універсуму 

природи в тенетах мегаполісу:  „I live in New York, and I was thinking about the 

lagoon in Central Park, down near Central Park South. I was wondering if it would 

be frozen over when I got home, and if it was, where did the ducks go. I was 

wondering where the ducks went when the lagoon got all icy and frozen over” [99, 

c. 12]. Юнак пройнятий світом природи, яка для нього є способом відчуття 

живої, сутнісної енергії, що сповнена незайманістю, силою духу, тому він 

захопюється качками водойми і красою міського озера. Голден – допитливий 

натураліст, він утілює образ людини,  відкритої до пізнання закономірностей 

світу за допомогою начал підсвідомості. Проте життя індивіда складається з 

усе більше і більше безособового змісту і матеріалу, що прагнуть придушити 

особове-специфічно-особисте забарвлення й оригінальність [32, c. 324]. Саме 

„відкритість” особистості унеможливлює прийняття героєм „правил гри” 

великого міста, що зводяться до духовної порожнечі мешканців, втілюючи 

безособистісну парадигму буття міського соціуму США середини ХХ ст.  

„Ловець у житі” стає „ловцем міських принад” Нью-Йорка. Герой 

потрапляє у богемний світ міста, який за нормальних умов підліткові просто 

заборонено: нічний готель, нічний клуб, кафе, бари тощо. Особиста порожнеча  

дозвільного способу буття охоплює єство героя, навіюючи відразу, бо він не 

може  повноцінно навіть попиячити у нічному клубі з огляду на свій молодий 

вік, це досягнуто завдяки викоритсанню промовистої розповіді, у якій герой 

критикує офіціянтів: „I left the Lavender Room pretty soon after they did. They 

were closing it up anyway, and the band had quit a long time ago. In the first place, 

it was one of those places that are very terrible to be in unless you have somebody 

good to dance with, or unless the waiter lets you buy real drinks instead of just 

Cokes” [99, c. 42]. Хоча, з іншого боку – герой відчуває себе самотнім у цьому 

закладі, йому нікому викласти свою душу, але він про це не наважується собі 

зізнатись. 
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Нью-Йорк відтворено реалістично з елементами натуралізму, 

репрезентовано істинний бік життя мешканців. Бар „Вікер” у готелі – розкішна 

забігайлівка, де „всяка шушваль туди плавом пливе”: „The Wicker Bar is in this 

sort of swanky hotel, the Seton Hotel. I used to go there quite a lot, but I don’t any 

more. I gradually cut it out. It’s one of those places that are supposed to be very 

sophisticated and all, and the phonies are coming in the window. They used to have 

these two French babes, Tina and Janine, come out and play the piano and sing 

about three times every night” [99, c. 78]. Колфілд фотографічно точно й 

неупереджено зображує предметну дійсність міста, гостро сприймаючи 

непрйнятне йому матеріально-побутове довкілля, а нічне таксі сповнене 

неприємними запахами: „The cab I had was a real old one that smelled like 

someone’d just tossed his cookies in it. I always get those vomity kind of cabs if I go 

anywhere late at night” [99, c. 45].  

Велетенський мегаполіс для героя має неоднозначне сприйняття.  

Голден негативно, критично сприймає місто та його осередок:  „In New York, 

boy, money really talks – I’m not kidding” [99, c. 39]. Герой зізнається у 

неприйнятті міських реалій, зрештою, цивілізації, адже побутовий комфорт 

гнітюче впливає на психологічну сферу Колфілда, викликаючи емоційний 

дисонанс: „It’s everything. I hate living in New York and all. Taxicabs, and 

Madison Avenue buses, with the drivers and all al-ways yelling at you to get out at 

the rear door, and being introduced to phony guys that call the Lunts angels, and 

going up and down in elevators when you just want to go outside” [99, c. 71]. 

Обличчя нічного міста знецінюється, наводить жах на свідомість юнака, який 

спостерігає не мальовничі вогники, а справжню внутрішню порожнечу, його 

лякає нічний сміх пізньої ночі: „New York’s terrible when somebody laughs on 

the street very late at night. You can hear it for miles. It makes you feel so lonesome 

and depressed. I kept wishing I could go home” [99, c. 45].  

Натомість мотив Різдва відчутно змінює емотивну дисгармонію юнака 

на ентузіазм і почуття щастя, відтак місто насичене зорово-слуховими 
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образами: „It was Monday and all, and pretty near Christmas, and all the stores 

were open. So it wasn’t too bad walking on Fifth Avenue. It was fairly Christmasy. 

All those scraggy-looking Santa Clauses were standing on corners ringing those 

bells” [99, c. 105]. Ці символи проєктують неповторну атмосферу свята і 

радощів, подарунків. Із приходом свята Колфілд відчуває повноту буття, 

духовне відродження. Різдво інтуїтивно навіює героєві щасливе безтурботне 

дитинство, це своєрідна авторська метафізична ретроспекція подій, на 

поетикальному рівні наявна антитеза у сприйнятті Нью-Йорка та його 

місцевостей. 

 

2.5. Візуалізація Нью-Йорка у романі Ф. Фіцджеральда „Великий 

Гетсбі” 

У романі „Великий Гетсбі” Ф. Фіцджеральда Нью-Йорк відображено в 

ракурсі переломної епохи між „Золотим Джазовим віком” та „Великою 

депресією” 20-х рр. ХХ ст, коли США вели вперед світовий соціально-

економічний потенціал, а досконалість і вишуканість оточуючої дійсності 

дозволяли необмеженні можливості у задоволенні власних потреб городян: 

шампанське лилося рікою, їздили „ролс-ройси”, „кадилаки”. Богемні розваги 

городян, культ підприємництва й величі видатних людей – були  прикметними 

рисами життя великого мегаполісу. На особливу увагу заслуговують 

параметри візуалізації атрибутивної сфери міста роману письменника. 

На думку Г. Клочека, кожний твір та  внутрішній світ у свідомості читача 

має свої виміри візуальності – один вимір у пейзажній мініатюрі, інший – в 

оповіданні, ще інший – у великому епічному творі [43, с. 9]. У створенні 

художнього світу літературного твору важливе місце належить ступеню, 

особливостям та якості візуалізації, що ми визначаємо як місткість і 

деталізацію відтворення, яскравість внутрішнього зорового бачення того, що 

зображене у творі.  
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Герой-оповідач Нік Каррауей – головний ретранслятор предметного 

світу мегаполісу, а Дейзі Б’юкенен, Джордан Бейкер, Том Б’юкенен та інші 

герої моделюють специфічно індивідуальний атрибутивний обшир Нью-

Йорка. 

Архітектурний простір міста є тією семантичною точкою, яка генерує 

нові значення і наповнює світ сенсом [54, c. 14; 71, с. 98]. Образ Нью-Йорка 

візуалізовано докладно, автор подає достатньо велику географічну мапу для 

відтворення подій, що відбувалися з героями. Візуалізація, на думку 

У. Джонса, досягається завдяки інтенсивному читанню і пізнанню Нью-Йорка 

не лише у текстах, а й за допомогою особистих спостережень [30, с. 13]. 

Нью-Йорк своїм неперевершеним антуражем створює загадкову 

жвавість вечорів, яка так імпонує головному героєві. Домінатними 

складниками візуалізації образу міста актуалізує безкінечна метушливість 

городян, рухливість, швидкість машин, що особливо помітно вночі, коли місто 

палає у сяйві вогнів, палітрова гама яких символізує естетику величі, достаток, 

богемну вседозволеність. На думку В. Глазичева, неупереджений відвідувач 

нью-йоркського Мангеттена переживає почуття захоплення, коли його погляд, 

ковзаючи вгору по стінах хмарочосів, вловлює насичений, надзвичайно 

різноманітний силует будівель, спрямованих в небо [20, c. 53]. 

Місто у рецепції Ніка Каррауея стає звичним способом реалізації своїх 

щоденних потреб: „I took dinner usually at the Yale Club – for  some reason it was 

the gloomiest event of my day – and  then I went up-stairs to the library and studied 

investments and securities for a conscientious hour” [85, c. 88]. У центрі бачення 

– Єльський клуб як виразник відпочинку та бібліотека як місце науки, знань. 

Бажання героя достойного життя, перспектив у тенетах міста уможливлює 

необхідність невтомної роботи над самим собою. 

Маршрут повсякденного життя для оповідача спроєктовано в цілком 

свідомому бутті крізь предметний світ широких авеню, вулиць, готелю, 

вокзалу, які у колооберті захоплюють героя, йому подобається шарм 
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умиротвореної ночі і прогулянки містом: „If the night was mellow, I strolled 

down Madison Avenue past the old Murray Hill Hotel, and over 33d Street to the 

Pennsylvania Station” [85, c. 72]. Нью-Йорк відтворено у стилі досконалого 

простору цивілізації, який дає змогу дійсно милуватися естетикою урбанізму, 

а тому людина відчуває повноту внутрішнього буття від побаченого.  

Велике місто стає тлом особливо інтимних, щемливо романтичних 

поглядів, думок, пристрасних бажань [101, c. 69].  Кохання, симпатія, які 

мають подекуди трагічний відтінок у просторі Нью-Йорка пройняті 

атмосферою загадковості, мрійливості, адже Ніку Каррауею особливо 

пободалось прогулюватися по П’ятій авеню, оповиту романтичним антуражем 

простору почуттів: „I liked to walk up Fifth Avenue and pick out romantic women 

from the crowd and imagine that in a few minutes I was going to enter into their 

lives, and no one would ever know or disapprove” [85, c. 88]. П’ята авеню – 

знаковий елемент усього континууму Нью-Йорка, це найжвавіша вулиця 

20-х рр. ХХ ст. і, безперечно, зараз, найвідоміша, найреспектабельніша та 

найдорожча вулиця Мангеттена, що дивує поєднанням вишуканості і 

досконалості  пам’яток архітектури, культурних центрів, модних та 

ексклюзивних  бутиків. Але зараз для нашого героя ця атрибутика має 

другорядний зміст, адже він перебуває у полоні тонких інтимних почуттів, 

завдяки деталізації яких створено „приватний” бік Нью-Йорка: „Sometimes, in 

my mind, I followed them to their apartments on the corners of hidden streets, and 

they turned and smiled back at me before they faded through a door into warm 

darkness” [85, c. 88]. Нью-Йорк репрезентовано крізь невідомі й потаємні 

двори й геть невідомі будинки, а внутрішній простір житла означений 

темрявою загадковості інтимних почуттів, тому героєві видніються посмішки 

міських красунь.  

Подекуди сутнісно досконалий простір естетики й достатку міста навіює 

меланхолійну атмосферу для оповідача, тому перед нами візуалізовано чарівні 

й водночас психологічно нестерпні столичні сутінки, вікна ресторанів: „At the 
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enchanted metropolitan twilight I felt a haunting loneliness sometimes, and felt it in 

others – poor young clerks who loitered in front of windows waiting until it was time 

for a solitary restaurant dinner – young  clerks in the dusk, wasting the most 

poignant moments of night and life” [85, c. 88]. Життя індивіда у місті 

складається з усе більше і більше безособового змісту і матеріалу, що прагнуть 

придушити особове-специфічно-особисте забарвлення й оригінальність [32, 

c. 324]. Досконалий простір замінює суворий реалізм дійсності мегаполісу, 

адже в центрі уваги автора занепад „американської мрії” та представників 

середнього класу й еліти в період 1920-х рр. Не варто забувати, що Нью-Йорк 

– місто, де розбиваються ілюзії і ламаються людські долі [55, c. 168]. 

Зображення Нью-Йорка подано крізь призму стилістичного контрасту: чари 

нічного міста – тиняння бідних клерків вулицями у сутінках. 

Сум тотально полонить єство оповідача, він спостерігає банальну міську 

метушню нічного міста, яка покликана зобразити одноманітний колорит 

місцевості, утворюючи внутрішню дисгармонію, а дія оприявлена у темних 

провулках, „пульсуючими” й жвавими таксі: „Again at eight o’clock, when the 

dark lanes of the Forties were five deep with throbbing taxicabs, bound for the 

theater district, I left a sinking in my heart” [85, c. 88]. Нью-Йорк –  „темне” місто 

у просторі, яке снує під нескінченний гуркіт автомобілів, а тому образ міста 

художньо змодельовано крізь зорові аспекти відображення. 

Номер-люкс готелю „Плаза”, де відбулася сварка між Гетсбі, Дейзі й 

Томом, створює задушливий простір, у якому було відчутний запах гарячого 

чагарнику з парку: „The room was large and stifling, and, though it was already 

four o’clock, opening the windows admitted only a gust of hot shrubbery from the 

Park” [85, c. 195–196]. Окультурена природа міста ніби оживляє обшир 

приватного простору завдяки використання художнього прийому 

ольфакторної репрезентації. 

Джордан і Нік відчувають себе справді „городянами” свого часу, адже 

проводять його цілком дозвільно, у розмовах і на лоні культурного ландшафту 
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міста. Герой подає опис відпочинку у променях заходу сонця, що сховалось за 

квартирами кінозірок, а у гарячих вечірніх сутінках чутно голоси дівчат: „We 

had left the Plaza for half an hour and were driving in a victoria through Central 

Park. The sun had gone down behind the tall apartments of the movie stars in the 

West Fifties, and the clear voices of little girls already gathered like crickets on the 

grass, rose through the hot twilight” [85, c. 120]. Місто зображено у панорамі 

заходу сонця, чітко окреслено високі житла континууму мегаполісу й загалом 

створено глибоко чуттєву сферу відпочинку, оприявлену теплими барвами 

відчуттів. 

П’ята авеню – культурно-світське осереддя Нью-Йорка, простір 

вишуканості архітектури і стилю доби, осередок світських закладів, дорогих 

магазинів, метушливих, дорого одягнених людей „вищого світу”, 

неперевершених автомобілів. Герой порівнює цю міську ідилічну картину з 

пасторальним лоном: „We drove over to Fifth Avenue, so warm and soft, almost 

pastoral, on the summer Sunday afternoon that I wouldn’t have been surprised to 

see a great flock of white sheep turn the corner” [85, c. 44]. П’яту авеню по праву 

варто назвати „центром”, „душею”, „кристалізуючим ядром” Нью-Йорка, а 

тепла гамма зображення обширу підкреслює величність простору. 

Міст Квінсборо – символ найзаповітніших мрій городянина, з якого 

відкривається мальовничий краєвид на місто: „The city seen from the 

Queensboro Bridge is always the city seen for the first time, in its first wild promise 

of all the mystery and the beauty in the world” [85, c. 106]. Символіка мосту тісно 

пов’язана з переходом, зв’язком [39], це не просто шлях комунікації, а 

метафізичний шлях до мрій, бажань, які може реалізувати велике місто, бо 

саме з нього відкриваються обшири до пізнання світу загалом. 

„Периферію” Нью-Йорка паспортизовано докладно, подано численні 

назви звичайних вулиць, де вирує життя, проте вони одноманітні, оповиті 

буденною сірістю і практицизмом: „At 158th Street the cab stopped at one slice 

in a long white cake of apartment-houses” [85, c. 44]. Побутові реалії мегаполісу 
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для героїв не викликають неспокій, переживання, це звична картина 

повсякденної дійсності городян.  

Джордан достатньо символічно зізнається у захопленні містом, 

наголошуючи на його чуттєвості, яке дає надію:  „I love New York on summer 

afternoons when every one’s away. There’s something very sensuous about it – 

overripe, as if all sorts of funny fruits were going to fall into your hands” [85, 

c. 194]. Великий мегаполіс викликає справді тілесний потяг у свідомості 

героїні, порожнє від людей місто – ідеальна сфера відчуття його природних 

силових ліній. 

Для Ф. Фіцджеральда Нью-Йорк – „Велике місто”. Однак візьмемо одне 

з найвиразніших зображень побутового Нью-Йорка, виконане в стилі 

відчуження: „West Egg, especially, still figures in my more fantastic dreams. I see 

it as a night scene by El Greco: a hundred houses, at once conventional and 

grotesque, crouching under a sullen, overhanging sky and a lustreless moon. In the 

foreground four solemn men in dress suits are walking along the sidewalk with a 

stretcher on which lies a drunken woman in a white evening dress. Her hand, which 

dangles over the side, sparkles cold with jewels. Gravely the men turn in at a house—

the wrong house. But no one knows the woman’s name, and no one cares” [85, 

с. 274].  У романі „Великий Гетсбі” ми знову стикаємося з протиставленням 

двох зображень: дегуманізованого і гуманістичного. Як відомо, Нью-Йорк 

розташований на острові Мангеттен, і саме його зображує письменник. У 

центрі цієї візуалізації – історична ретроспектива „природного” світу міста, 

яке було знищене цивілізацією, тому ми бачимо старий острів, який колись 

квітнув: „And as the moon rose higher the inessential houses began to melt away 

until gradually I became aware of the old island here that flowered once for Dutch 

sailors’ eyes – a fresh, green breast of the new world. Its vanished trees, the trees 

that had made way for Gatsby’s house, had once pandered in whispers to the last 

and greatest of all human dreams” [85, с. 280]. Незважаючи на свій невеликий 

обсяг, „Великий Гетсбі” – роман багатоплановий. Це роман і про романтика 
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Джея Гетсбі,  війну, людську підлість, але разом з тим – це  „роман виховання”, 

роман про втрату ілюзій [36, c. 120]. Тому цілком закономірно Нік Каррауей – 

авторове alter ego – згадував: „Even when the East excited me most, even when I 

was most keenly aware of its superiority to the bored, sprawling, swollen towns 

beyond the Ohio, with their interminable inquisitions which spared only the children 

and the very old – even then it had always for me a quality of distortion” [85, с. 274]. 

Місто не виправдало очікувань Ніка Карруея, проте ми бачимо захоплені 

думки романтичного юнака:  „I began to like New York, the adventurous feel of it 

at night, and the satisfaction that the constant flicker of men and women and 

machines gives to the restless eye” [85, c. 88]. Нью-Йорк заворожує, але він 

пастка для провінціалів із Заходу. І поступово Нью-Йорк перетворюється з 

міста надій в „долину шлаку”. Нік Каррауей відчуває це перетворення не 

відразу, воно приходить до нього поволі, адже герой перед собою бачить 

брудне лоно міста – пустельну ділянку суші, де повсюди попіл і піднімається 

дим, а люди ледве  рухаються: „About half way between West Egg and New York 

the motor road hastily joins the railroad and runs beside it for a quarter of a mile, 

so as to shrink away from a certain desolate area of land. This is a valley of ashes – 

a fantastic farm where ashes grow like wheat into ridges and hills and grotesque 

gardens; where ashes take the forms of houses and chimneys and rising smoke and, 

finally, with a transcendent effort, of men who move dimly and already crumbling 

through the powdery air” [85, с. 36]. Тема самотності – провідна тема 

американської літератури XX ст. Самотність в натовпі, самотність в місті. І 

виразником її став Ф. Фіцджеральд. Цей пасаж виконаний в стилі відчуження. 

Американський дослідник С. Фінкельстайн стверджує, що „криза ХХ ст. ... 

знаменує собою нову еру, коли поряд з співчутливим зображенням відчуженої 

особистості іншої людини, виникає література, що є виразом власного 

відчуження письменника” [72, с. 176]. Американський критик зауважує, що 

„стиль відчуження відображає страх, занепокоєння самого спостерігача, 

малює зовнішній світ холодним, ворожим, непроникним” [72, с. 182]. Стиль 
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відчуження, до якого вдається письменник, говорить про втрату ілюзій, які 

настільки властиві молодості, що особливо зримо проявляється в зображенні 

Нью-Йорка. Століття джазу вражало своєю суперечливістю: неприборканим 

веселощами і похмурими настроями, це був „бенкет під час чуми”. І особливо 

це було видно у Нью-Йорку, де, як у дзеркалі, відбилися всі кращі і гірші риси 

того часу. Квітуче  місто перетворюється в „Долину Шлаку”. Ф.  Фіцджеральд 

загострено відчував атмосферу тривоги, захоплюючої цей ще цілком 

благополучний світ. Візуалізація міста тісно пов’язана із оприявленням його в 

історичному ракурсі, соціальних проблем, які, попри вишуканість архітектури 

і стилю життя, залишаються відчутними для автора і героїв.  

 

Висновки за розділом 

Нью-Йорк – композиційний центр романів Ф. Фіцджеральда, 

Дж. Д. Пассоса, Дж. Селінджера, М. П’юзо, Е.-М. Ремарка на ідейно-

тематичному, проблематичному, структурному рівні. Крізь побут міста автори 

побачили і людину, і юрбу, і час, і теперішнє в контексті своєї доби. Атрибути 

Нью-Йорка стали асоціативною основою урбаністичної лексики.  

Хмарочоси, асфальт, світло, автомобілі, вокзали, бетонні мости, шум 

вулиць, авеню, порти – все це не лише нові поняття у романістиці ХХ ст. 

взагалі, а й нове лексичне середовище, в якому живе й рухається художня 

думка письменників, вона оповита поетикою органічного поєднання 

цивілізаційних і природних начал, механізму машини й людини. 

Чуттєвим підґрунтям символіки Нью-Йорка служить те, що місто, про 

яке пишуть письменники, пов’язане з певними біографічними етапами їхнього 

життя, знаковими подіями, спогадами, переживаннями; по-друге, місто 

викликає у них інтерес як соціально-історична сфера, фінансовий, 

економічний та індустріальний центр; по-третє, місто письменники 

сприймають з позиції емігранта, вигнанця, мандрівника та ін. як предмет 

динаміки пізнання. 
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Знаки і символи образу Нью-Йорка реалізуються у формі 

метафоричного співвіднесення міста з елементами, образами, які символічно 

узагальнюють різні аспекти буття та життєдіяльності самого міста та його 

героїв.  

Створене  письменниками місто стає опертям   цивілізаційного поступу 

та  виростає в самостійний організм, який живе за своїми власними законами і 

поглинає людину, даючи можливості для розвитку і надію, та одночасно 

руйнуючи мрії про щастя. 

Проаналізувавши Нью-Йорк як текст, враховуємо принципи його 

побудови, бо відповідно до цього влаштоване і місто – будинки складають 

вулиці, вулиці об’єднуються в райони, а вони відповідно утворюють місто як 

єдиний організм, отже, убраністичні твори – витвір міського життя, його 

продукт.  Образ Нью-Йорка – це „енциклопедія” життя людини та суспільства, 

парадоксальність якого полягає в тому, що, пропонуючи людині 

різноманітність вибору, воно її цієї різноманітності й позбавляє. Стосується 

це, насамперед, царини духу, для якого повсюдна меркантилізація й 

технологізація життя обертається зникненням потреб, без яких індивід втрачає 

стимули до внутрішньої еволюції. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Розглянуті романи Дж. Д. Пассоса, М. П’юзо, Е.-М Ремарка, 

Дж. Селінджера, Ф. Фіцджеральда створювалися в умовах урбаністичної 

культури, яка є результатом авторського світоглядного осмислення дійсності 

з відтворення соціального буття, у якій можна виділити процес самореалізації 

людини, предметні структури та культурно-історичні універсалії міста. У  

романах  Нью-Йорк  ХХ ст.  подекуди постає „очищеним” від історичних, 

соціальних, національних ознак, що дозволяє уважати його наднаціональним і 

культурним феноменом доби. У такому Нью-Йорку перетинаються  

цивілізаційні новації та різні прошарки суспільства – саме в цьому полягає 

екзистенційна сутність міста. Нью-Йорк утворює амбівалентний простір: 

центр – втілення комфорту, багатства, упевненості, периферія – злидні, бруд, 

невпевненість у майбутньому. Усе це у творах досягається завдяки наративній 

композиції, а також візії імпліцитного та експліцитного читача, які разом 

моделюють минулий, сучасний часопростір міста. Відтак герої відкривають і 

своє минуле та готові творити майбутнє. Місто має дискурсну основу та 

належить наративу, за допомогою якого воно постає як текст, що містить 

унікальну інформацію про знакові семантичні утворення. 

Нью-Йорк у романах Ф. Фіцджеральда, Дж. Д. Пассоса, Дж. Селінджера, 

М. П’юзо, Е.-М. Ремарка відтворено у суперечливому, неоднозначному, 

невловимому ракурсі, а стале архітекутрне середовище представляє собою 

єдину органічну єдність, яка тягнеться в нескінченну єдність простору і часу, 

історії людства, а тому місто виступає як гіперкультурне утворення.  

Використання художніх засобів виразності у відображенні Нью-Йорка 

дає можливість глибшого розуміння текстуальних і контекстуальних смислів, 

які автори закодовували у творах. Письменники досліджують місто крізь 

художній текст, стають пристрасними спостерігачами дій і явищ. 



 
 

 

66 

 

Нью-Йорк для Дж.  Дос Пассоса – це „місто великих можливостей”, яке 

у кінцевому рахунку перетворюється в пастку для людини. Його роман 

„Мангеттен” розкриває примарні надії мешканціа. Місто приваблює і обманює 

своїх городян запахом дорогих парфумів і сигар, а насправді обертається в 

затхлу смородом примару щастя і добробуту. 

Нью-Йорк роману М. П’юзо „Хрещений батько” можна вважати 

документом доби, історичною хронікою злочинного життя міста, 

покровителів розкоші. Місцевості Нью-Йорка стають паспортизованим тлом 

дії у часі, вони глибоко символічні, насичують візуальний обшир міста. Разом 

з тим, лоно Нью-Йорка наповнене не тільки величними архітектурними 

спорудами, а уміщує різні соціальні пороки, торгівлю наркотиками, 

проституцію, тому це дає підстави уважати його мурашником знеособлення, 

аморальності. 

Нью-Йорк роману „Тіні в раю” Е.-М. Ремарка – центр американського 

світу, рай для емігранта, що асоціюється у предметному світі з містом 

можливостей, де предметний світ візуалізовано в рамках гетерогенної 

антропосфери. Натрапляємо на калейдоскопічність у творенні загального 

образу Нью-Йорка, де ключову симфонію грає емігрант Роберт Росс, 

втілюючи авторські інтенції розуміння урбанізму й місця людини в історичній 

ситуації і житті загалом. Посттравматичний синдром переслідує героя у 

тенетах міста, однак воно стає душевним інтермецо, тлом подолання 

рефлексій пам’яті. Нью-Йорк у романі змодельовано містом, що має 

географічний початок, але не має фактично кінця. Повнота рецепції 

урбаністичного світу Нью-Йорка досягається завдяки авторському 

використанню семантико-символічних домінант, що забезпечують цілісність і 

багатоманітність сприйняття міського простору. 

Інтуїтивна  рецепція образу Нью-Йорка роману „Ловець у житі” 

Дж. Селінджера позначена докладним відтворенням  часопросторових 

елементів міста та морально-духовної порожнечі його мешканців. Нью-Йорк 
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стає універсумом становлення особистості Голдена Колфілда. Урбанізм 

репрезентовано як звичну форму буття міського суспільства США середини 

ХХ ст., що гнітюче впливає на особистісні якості індивідума. Інтуїтивне 

сприйняття героєм реалій міського способу буття реалізовано завдяки 

безпосередньому отриманні життєвої істини шляхом цілісного охоплення 

проблемної ситуації без дискурсивного виведення. Образ Нью-Йорка 

змодельовано у синкретичній сугестії реалій міста на внтурішній світ людини. 

Образ Нью-Йорка у романі „Великий Гетсбі” Ф. Фіцджеральда 

змодельовано як динамічний простір, що захоплює неординарною 

архітектурою, це місце романтики і побутових реалій городян. Топографія 

міста цілком відтворює реальний ландшафт міста, але події відбуваються 

хаотично у межах континууму. „Периферія”  відіграє другорядне значення,  

натомість „центр” міста – ідеалізований простір дозвілля, вишуканості й 

багатства, який манить городян естетикою величі і мрій. Образ Нью-Йорка 

амбівалентний, однак простежуємо більшою мірою неповторну, і подекуди 

сприятлливу, ідилічну сферу предметного світу міста для людини. 

Людина  в романах Ф. Фіцджеральда, Дж. Д. Пассоса, Дж. Селінджера, 

М. П’юзо, Е.-М. Ремарка виступає творцем і продуктом міста і міського життя. 

Герої романів – творці  історії, суспільних відносин, громадських інститутів, 

різного типу поселень і, в кінцевому підсумку, творці самих себе. Складність, 

а часом і неможливість проходження проблемних ситуацій у житті, 

символічно виражена в романах наскрізним мотивом плутанини у 

координатах Нью-Йорка, що розкриває момент обманного руху як в 

повсякденних буднях персонажів, так і в їхньому внутрішньому стані. Герої 

романів  формують менталітет міської людини, її  сприйняття міського 

середовища. Як в кінострічці, у романах змінюються міські сцени життя 

героїв, які примушують робити вибір. 

Нью-Йорк – суперечливе місто, у ньому за досконалою архітектурою, 

дозвільним способом буття, гранично підсилюється звучання мотиву фальші, 
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пов’язаної як з суворою реальністю, так і з примарною американською мрією. 

Образи Нью-Йорка у розглянутих творах цілком претендують на абсолютну 

достовірність, реальність зображуваного, вони насичені індивідуальними 

рисами суворого реалізму дійсності. 

Образи міста ставлять героя (так само як і читача) перед життєво 

важливим, переломним вибором. Цей вибір завжди внутрішній, глибинний, 

украй особистісний. Самоідентифікація в просторі – ось головне завдання для 

письменників. Герої романів самотні, вони залишаються один на один із 

зовнішнім світом, його речовою стороною. У цьому суворому реалізмі 

дійсності герої немов вирвані зі звичної системи координат, вони дуже часто 

конфліктують із суспільством. Знову приречені герої починають шукати своє 

місце в динамічному просторі Нью-Йорка, намагаючись виявити з ним 

спорідненість або будь-який зв’язок. Але вони не можуть бути цілковитими 

господарями світу і простору міста, подекуди  вони сторонні, тимчасові, або й 

взагалі пасивні спостерігачі. 

Місто цікавить Дж. Д. Пассоса, М. П’юзо, Е.-М. Ремарка, 

Дж. Селінджера, Ф. Фіцджеральда як реальність, простір урбаністичної 

культури. Сприйняття Нью-Йорка письменниками укладається в історичні 

рамки концепції модернізму, але має суттєві розбіжності у творенні міського 

простору, оригінальну стилістику, унікальний діапазон проблематики. 

Глибоко реалістичні твори позначені елементами модерністського сприйняття 

дійсності, що дозволяє визначити основу суспільного конфлікту через 

індивідуальне сприйняття світу й дійсності героями.  

„Художня правда”, літературна топографія Нью-Йорка увібрала в себе 

велике число мисленнєвих новацій письменників, що вивели їх на 

транснаціональний і цивілізаційний простір, у якому Нью-Йорк сформував 

побут, ідеали, особливий погляд героїв на його світ. Для героїв місто стає 

рівноправним об’єктом і суб’єктом екзистенційного рефлексування, де вони 

себе з ним ідентифікують.  
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Невід’ємними складниками організації образу Нью-Йорка стають 

прийоми часопросторової локалізації його предметно-смислових ознак. 

Особливе значення для побудови міського топосу має предметно-тематичний 

характер його просторової локалізації, що визначає співвіднесеність 

окреслюваної у творі сфери  буття та життєдіяльності міста з площиною певної 

тематики (психологічної, соціальної, індустріально-економічної, 

культурологічної тощо), під кутом зору якої формується загальна просторова 

картина міста, зокрема сукупність виділених у тексті міських реалій.  

Семантика образу Нью-Йорка виявляється через предметну даність 

міста – зображально-виражальну й сюжетно-образну картину, що визначають 

і  деталізують в певній аксіологічно-оцінній площині авторську рецепцію і 

художнє бачення міста. Обсяг  розгорнутості образу Нью-Йорка варіюється в 

масштабі цілого міста, осмисленого як певна предметна цілість, або окремих 

його частин (площа, вулиця, авеню, автомобілі, архітектурні споруди, житлові 

будинки, окремі елементи кімнатного інтер’єру). 

Важливого значення у поетиці моделювання образу Нью-Йорка для 

романів мають прийоми візуальної деталізації. Запахові, дотикові, смакові 

образи обумовлюють важливе значення в створенні предметно-чуттєвої 

матриці міста, хоча й мають епізодичне використання. 

Непривабливі соціальні аспекти життя Нью-Йорка також складають 

один з основних домінант творення поетики романів. Але соціально 

зорієнтований образ міста доповнюється романтичністю, інтерпретується 

через систему знаків і символів, які змінюють увагу із соціальних атрибутів 

міста на усвідомлення його єства, глибинної внутрішньої суті.  

Коло основних мотивів у розглянутих творах пов’язане переважно зі 

сферою психологічної та соціальної проблематики. У ракурсі психологічної 

проблематики мотиви сюжетно реалізуються у зображенні біографічних 

обставин долі, її емоційних станів. У ракурсі соціальної проблематики ці 

мотиви виявляються через зображення людини в колі соціально-побутової 
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сфери її існування через призму авторських роздумів щодо впливу міста на 

формування психології  людини. 

Упадає в око газетно-телеграфна стилістика нью-йоркського тексту 

романів загалом. Мовленнєво-синтаксичні конструкції текстів мають будову 

складнопідрядних та багатокомпонентних речень, увиразнюючи змістову 

інформативність оповіді.  
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