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Особливості зображення  художнього простору в романі У.С. Моема                                           

«Розмальована завіса» 

 

  Жодний художній твір не існує в просторово-часовому вакуумі. У ньому 

завжди так чи інакше присутні час і простір. Художній час і простір є не тільки 

значущиими, але найчастіше визначальними компонентами художнього твору.   

Видатний філолог М. М. Бахтін вивчав просторово-часові моделі та назвав 

їх хронотопом – (хронос + топос, час і простір) [4: 26]. Він застосував цей термін в 

літературознавстві для вираження нерозривності простору і часу.  У літературі 

хронотоп має важливе жанрове значення. Саме хронотоп визначає жанр і жанрові 

різновиди того чи іншого твору. М. М. Бахтін вважав, що в літературному 

хронотопі час неодмінно домінує над простором, роблячи його більш осмисленим 

і вимірюваним. Особливістю хронотопу є згущення, ущільнення часу, втілення 

його в художньо-зримих формах; простір ж інтенсифікується, втягується в рух 

часу, сюжет історії. Прикмети часу розкриваються в просторі, і простір 

осмислюється і вимірюється часом [1: 50]. 

Розрізняють широке і вузьке розуміння простору. Це пов'язано з 

розмежуванням зовнішньої точки зору на текст як на певну просторову 

організацію, яка сприймається читачем, і внутрішньої точки зору, що розглядає 

просторові характеристики самого тексту щодо замкнутого внутрішнього світу. Ці 

точки зору на простір доповнюють один одного, і при аналізі художнього тексту 

необхідно враховувати обидва аспекти простору. Перший аспект, пов'язаний із 

зовнішньою точкою зору на простір – це «просторова архітектоніка» тексту, а 

другий аспект, що відноситься до просторових характеристик тексту – «художній 



простір» [3: 892]. 

  Архітектоніка тексту – загальна зовнішня форма будови художнього 

твору і взаємозв'язку його частин (пролог, епілог, глава, «частина», книга) [6: 52].  

Аналізований роман складається з 80 глав, які нумеруються.   

Композиція – це внутрішня форма художнього твору, доцільне поєднання 

всіх його компонентів у художньо-естетичну цілісність, зумовлену логікою 

зображеного, представленого читачеві світу, світоглядною позицією, естетичним 

ідеалом, задумом письменника, каноном, нормами обраного жанру, орієнтацією 

на адресата [2: 47]. Наприклад, в першій главі розповідається про те, як налякані 

Кітті та Чарлі намагаються здогадатися, хто хотів увійти в кімнату. Коханці 

швидко збираються, сподіваючись, що це не був чоловік Кітті. 

       Виділяють наступні види художнього простору [1: 57]: 

●  абстрактний (загальний, не має локального вираження і зв'язку з певним 

місцем розташування): 

Supposing there is no life everlasting? Think what it means if death is really the end of 

all things [6: 82]. 

   Найчастіше даний вид простору вживається в роздумах.  

● конкретний (із зазначенням конкретних географічних, топографічних 

реалій): 

It was very difficult at Hong Kong. She hated the Chinese city and it made her nervous 

to go into the filthy little house off the Victoria Road in which they were in the habit of 

meeting [6: 8]. 

   В даному прикладі ми бачимо декілька географічних реалій. Гонконг — 

особливий адміністративний район Китайської Народної Республіки, колишня 

британська колонія на південному сході Китаю в Південно-Китайському морі.  

Словосполучення the Chinese city  відноситься анафорично до назви міста 

Гонконг. Вікторія Роуд — є головною дорогою недалеко від західного узбережжя 

острова Гонконг. 

• закритий (фізична ізольованість створеного простору від природного): 

    1) The room into which he led her was frowsy and the large wooden bed against the 



wall made her shudder [6: 8]. 

   2) It was a bare room, narrow, with a high ceiling; its walls were painted in two 

shades of terra cotta [6: 28]. 

   Наведені два приклади дають опис кімнати Кітті в Гонконзі та кабінету 

Чарлі.  Кімната є відокремленою стінами або перегородками від інших приміщень 

частина будинку, як правило обладнана вхідними дверима і вікнами. В першому 

прикладі кімната була неохайна та задушлива. Опис голої, вузької, з високою 

стелею кімнати має місце в другому прикладі. 

3) In the house of that dead missionary, over against the stricken city, they seemed 

immeasurably apart from all the world [6: 39]. 

   В даному прикладі можна спостерігати опис закритого простору на 

прикладі будинку померлого місіонера, в якому головні герої твору були немов 

відрізані від усього світу. Будинок — вид будівлі із внутрішнім наземним 

простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми. 

   4) This was no fortress, nor a temple, but the magic palace of some emperor of the 

gods where no man might enter. It was too airy, fantastic, and unsubstantial to be the 

work of human hands; it was the fabric of a dream [6: 40]. 

В наведеному прикладі є опис фантастичного палацу — будівлі, яка 

відрізняється від фортеці чи храму. Палац — парадна споруда; резиденція 

володарів або представників вищих верств суспільства, найвищих посадових осіб 

чи органів державної влади  [5: 52]. 

● відкритий (безпосередньо в природних умовах): 

    1)  The morning drew on and the sun touched the mist so that it shone whitely like the 

ghost of snow on a dying star. Though on the river it was light so that you could discern 

palely the lines of the crowded junks and the thick forest of their masts, in front it was a 

shining wall the eye could not pierce [6: 40]. 

  2) The dawn had just broken and from the river rose a white mist shrouding the junks 

that lay moored close to one another like peas in a pod. There were hundreds of them, 

and they were silent, mysterious in that ghostly light [6: 40]. 

    Дані речення є прикладами відкритого простору, оскільки в них йде мова 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Будівля


про елементи рельєфу поверхні Землі.   

●    прикордонний (образи «порога», «вікна», «двері»): 

They stood facing the windows that led out on the verandah [6: 3]. 

●  простір цивілізації (опис міста, села): 

 The street was narrow and winding so that Kitty lost all sense of the direction in which 

she was going. Many of the shops were closed. She had grown used on the journey up 

to the untidiness of a Chinese street, but here was the litter of weeks, garbage and 

refuse; and the stench was so horrible that she had to put her handkerchief to her face 

[6: 47]. 

 Вулиця, магазини належать до матеріальної культури Китаю. Вулиця  в  

Мей-Дань-Фу була вузька та крива. Вулиці були неохайними, оскільки за багато 

тижнів там скупчилися цілі гори сміття, яке було жахливим. 

● простір психологічний (замкнутий, обмежений рамками внутрішнього 

світу героя): 

  Everything passed, and what trace of its passage remained? It seemed to Kitty that 

they were all, the human race, like the drops of water in that river and they flowed on, 

each so close to the other and yet so far apart, a nameless flood, to the sea [6: 62]. 

         Кітті в розпачі після побачених смертей від холери в Мей-Дань-Фу 

приходить до висновку, що все минуле мізерне, як краплі води в річці. 

● соціальний простір (участь героя в подіях суспільного життя): 

1) People are dying like flies. … Colonel Ju, the officer commanding the troops, is 

having a devil of a job to prevent them from looting [6: 38]. 

  Полковник Ю — офіцер, який командував гарнізоном, витрачав всі сили, 

щоб не дати своїм солдатам пуститися в мародерство на території Китаю, яка 

страждала від епідемії холери. 

2)  The Mother Superior gave into her care the smaller children. …When she 

disclosed this talent she was set to supervise the stitching and hemming of the younger 

girls [6: 58]. 

          Кітті допомагала монахиням в монастирі. Вона навчала шиттю молодшу 

групу дівчаток та  доглядала за маленькими вихованців монастиря. 



● фантастичний (сни героїв): 

Her night was tortured with strange dreams. She seemed to be carried in her 

chair... She entered cities, vast and dim, where the multitude thronged about her with 

curious eyes. The streets were narrow and tortuous and in the open shops, with their 

strange wares... Then she came to the memorial arch… She awoke with a start [6: 40]. 

Кітті мучили дивні сни в яких її несли в паланкіні містами з вузькими 

вулицями. На вулицях були прилавки з екзотичними товарами. Потім вони 

наблизилися до меморіальних воріті Кітті раптом прокинулася від страшного сну. 

 На відміну від широкого розуміння простору, у більш вузькому ж сенсі 

простір у художньому творі – це просторова організація його подій, нерозривно 

пов'язана з тимчасовою організацією твору, яка стосується системи просторових 

образів тексту. 
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