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Теоретичні аспекти автобіографії в контексті
розвитку біографічного письма

Визначення біографії та співвідношення в ній факту і
вигадки.

Зв’язок та точки перетину між автобіографією і
постмодернізмом.

Принцип поєднання законів художньої творчості та
документальної основи.

Питання “Хто я”, “Звідки я”?.



“Визнаючи самостійну значущість, цінність жанру в історії літератури, вчені намагаються
визначити параметри жанру, що «вислизає», важко піддається точному академічному
визначенню” (Т. Потінцева).

“… у кожному конкретному випадку жанрова природа біографічного твору значною мірою
залежить від того, дифузія елементів яких жанрів відбулась у художньому просторі твору. 
Жанрові інтенції письменника зумовлюють також ті наративні стратегії, прийоми
белетризації та паратекстуальні елементи, які опосередковують творче заглиблення в
психологію обраного персонажа” (Н. Торкут і В. Марінеско).

“… біографії потребують критичного прочитання як витворів уяви і мови”, тобто саме
“розбіжності між фактом і його репрезентацію мають бути поставлені в центрі уваги” (А. 
Нейдел).



ПИСЬМО ПРО СЕБЕ

• “Художній феномен, природу якого визначає мовна
тканина оповіді, створена роботою письма
інтрадієгетичного наратора” (Ю. Павленко).

• Автобіографічна і мемуарна прози об’єднана
фігурою автора, який пише про себе.

• Автобіографічні та мемуарні твори безпосередньо
відтворюють процес саморефлексії автора.

• Відповідність життєвої і наративної ідентичності
автора.



Методологія дослідження

Сучасне літературно-критичне
розуміння теоретичних аспектів
біографії/автобіографії/мемуарів

Суб’єктивна оцінка
письменника щодо власної
авторської ідентичності

Студії наратології (narrative 
studies),  студії ідентичності
(identity studies)  та пам’яті

(memory studies)

Біографічний метод (biographical 
method),  а саме його різновид –

інтерв’ю (interview)

Життєва історія
(life history)

Аспекти людського
досвіду (life story) 

Історичний
горизонт

дослідження (life 
history)



Біографічні відомості Майкла Ондатже

▪ Перше інтерв'ю: “Інтерв'ю з Майклом
Ондатже”, 1982р. Річард Шапкотт.

▪ Перша біографія життя і творчості М.
Ондатже: “Майкл Ондатже”, 1992 р.
Автор канадський професор з
університету Альберти Дуглас
Барбур.

▪ “Майкл Ондатже: виражайте себе
красиво”, 1994р. Друга біографія
канадського професора з Онтаріо
Еда Джевінські.

▪ “Розмова з Майклом Ондатже”,
2008р. Інтерв'ю Колума Маккенна.

▪ “Майкл Ондатже: “Розколений
чоловік”, 2011р. Інтерв'ю Роберта
Маккрума.

▪ “Майкл Ондатже: Запитання і
відповіді”, 2018 р. Інтерв'ю для
Букерівської премії.

Системне дослідження ідентичності автора
спирається на вивчення життєвого досвіду М. 
Ондатже та його художньої реалізації, що
можна здійснити, звертаючись до різних
джерел: його інтерв’ю та конкретних

художніх творів, посилаючись на офіційні
біографії письменника та літературознавчі

розвідки.



Інтерв’ю

Окремий вимір пізнання авторської ідентичності.

Піджанр інтерв'ю – літературне інтерв’ю, яке дає
розуміння про життєвий шлях письменників та їхні
погляди на літературу. 

Автобіографічна пам’ять з акцентом на культурне
походження митця.



Майкл Ондатже (1943р.)
“хто я?” ; “звідки я?”. 

“Якщо мені довелося
поставити себе в

канадський контекст, 
це було б дуже

близько до багатьох
інших письменників, 

які є моїми
сучасниками”.

“Ондатже, мабуть, 
було тамільським
ім’ям, родом з Індії, 
але зараз я не дуже
таміл... Я не можу
говорити мовою, за
винятком кількох
грубих слів… Я
справді не хочу

ставати
представником

країни”.

“Я людина, яка
багато переїжджала
впродовж мого

життя. Я народився
на Шрі-Ланці, потім
жив в Англії; потім я
переїхав до Канади, 

тому в моєму
сприйнятті світу існує

різноманіття
ландшафтів і
клімату”.

“Чим більше ви придивляєтеся, тим
запаморочливіше калейдоскопічним він
видається: громадянин Канади, який на

глибинному рівні залишається шрі-ланкійцем” 



АВТОБІОГРАФІЧНІ ТВОРИ М. 
ОНДАТЖЕ

• Кореляція з постмодерністською естетикою.
• Відмова від принципів традиційного лінійного 

біографування.
• Фрагментовані наративні структури. 

• Проблемна ідентичність персонажів, як проекція на 
ідентичність автора. 



The English Patient, 1992

▪ Роман «Англійський пацієнт» (The English Patient, 1992) показує
безпосередній зв’язок з біографією письменника.



Running in the Family, 1982

▪ Художня автобіографія М. Ондатже «У колі сім’ї» (Running in 
the Family, 1982) оповідає про пошук автором свого коріння. 

Головне місце у проблематиці твору посідає історія сім’ї 
письменника.



The Cat’s Table, 2011

▪ Майкл Ондатже визнає, що роман «Кішкин стіл» (The Cat’s
Table, 2011), «обрамленням та топографією нагадує
мемуари чи автобіографію». Ця книга розповідає про перебіг
еміграції хлопчика, його вже дорослу переоцінку історії, яка
існувала в розсіяних спогадах одинадцятирічної дитини.



ВИСНОВКИ

✓Універсалістський, космополітичний характер
творчості, асоціація письменника себе з Канадою і
канадською літературою і визнання впливу шрі-
ланкійської культури визначають літературну
ідентичність М. Ондатже.

✓Проблеми ідентичності автора, її складності та
суперечності постають в більшості творів письменника.

✓Сюжет, який балансує на межі між фактом і вигадкою –
характерна особливістю, що відрізняє автобіографічну
прозу письменника.


