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Анотація. Стаття присвячена дослідженню художнього втілення 

концептів часу і простору в постколоніальному романі «Тихий американець» 

англійського письменника Ґ. Ґріна. На базі наукових розвідок М. Бахтіна щодо 

часо-просторової організації тексту детально розглянуто типи та функції 

хронотопу, єдність і взаємодія яких відіграють важливу роль у загальній 

системі образів.   
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хронотоп, внутрішній хронотоп, емблематичний хронотоп, композиційний час, 

внутрішньо психологічний час, сюжетний час, соціально-історичний час. 

Вступ. Художня модель хронотопу є невід’ємною та складовою частиною 

осмислення цілісності постколоніального роману «Тихий американець». 

Актуальність дослідження вказаної проблематики знаходить свій прояв відразу 

в контексті декількох чинників, серед таких варто відзначити наступні: по-

перше, незважаючи на писемницький доробок науковців, критиків про 

творчість Ґ. Ґріна, не можна стверджувати про ліміт її вивчення. Це питання 

перебувало в полі зору С. Белза [1], В. В. Івашевої [2, 3, 4], А. Кеттла [5],                           

Н. П. Кубаревої [6], Н. М. Соловйової [7], Ноя Трупкаєва [8], Р. Е. Хьюза [9]              

та інших. По-друге, дискусійні питання щодо змісту поняття «хронотоп», його 

сутності, класифікації, значення не можна вважати в повному обсязі 

опрацьованими в цілому. Що стосується практичного напрямку, мається на 



увазі вищенаведений термін у поєднанні з твором «Тихий американець», то в 

цьому векторі існує прогалина.  

Основний текст. У літературознавстві поряд з терміном «хронотоп» 

фігурує терміносполука «часопросторова художня система» – це двомірна 

модель образної картини світу, складниками якої є час і простір, які 

перебувають у нероздільній єдності і взаємопов’язаності. Зосереджуючись на 

функціональних аспектах усталеного поняття при написанні твору, автор 

ґрунтується знаннями законів природи, соціально-психологічними, а нерідко й 

ідеологічними настановами. За М. Бахтіним, «хронотопи є організаційним 

центром основних сюжетних подій роману. У хронотопі зав’язуються і 

розв’язуються сюжетні вузли» [10, с. 160]. Він, як формально-змістова 

категорія, визначає образ людини в літературі, завжди включаючи в себе 

ціннісний момент: «Усі абстрактні елементи роману – філософські і соціальні 

узагальнення, ідеї, аналізи причин і наслідків – тяжіють до хронотопу» [10,                

с. 406].  

Опираючись на теоретико-методологічну базу хронотопу, розроблену              

М. Бахтіним, проаналізуємо поетику його структурних вимірів на прикладі 

визначного роману Ґ. Ґріна «Тихий американець» («The Quiet American», 1955). 

С. Белза у передмові до збірки романів Ґ. Ґріна зазначив: «Навряд чи 

можна назвати твори англійського письменника «художнім літописом» епохи, 

але, прочитані у хронологічній послідовності, вони дають реальне уявлення про 

коло тих питань і явищ – часто болючих, – які хвилюють мислячих людей 

починаючи з 20-х років нашого століття» [1, с. 3]. 

Просторові виміри художніх систем Ґ. Ґріна відзначаються масштабністю 

та панорамністю (зовнішній хронотоп). Окреслимо, що  простір є обмеженим в 

романі, який охоплює територію В’єтнама, проявляючись в наступному, а саме: 

географічне розташування країни («…the hot wet crachin had settled on the 

north…» [11, с. 93]), соціальне життя («…and day or night the street was packed 

and noisy. In its strange medieval way, under the shadow and protection of the 

Prince Bishop, it had been the most living town in all the country, and now <…> it 



was the most dead» [11, с. 27]), власна історія, закони; міста (Нам-Дінь, Сайгон, 

Тонкін, Фат-Д’єм, Шолон); місця проживання героїв («Pyle had a flat in a new 

villa near the rue Duranton, off one of those main streets…» [11, с. 15]), 

перебування (the bar of the Continental, the House of Five Hundred girls, Le Club, 

the Imperial Bar); математичні величини («I must have dined within fifty yards of 

his body» [11, с. 15]). 

Відзначимо, що зовнішній хронотоп корелюється з внутрішнім 

хронотопом, а саме: характерами, смаками, інтересами, духовним станом 

персонажів, відбиваючись у дихотомії «свій / чужий». Зазначимо, за 

національною приналежністю Ґ. Ґрін – уродженець Великобританії, країни з 

давніми колоніальними традиціями.  Тобто, він є представником імперії. 

Незважаючи на цей біографічний факт, світоглядна позиція майстра художнього 

слова не дозволяє йому трактувати імперське як «своє», поважаючи право 

в’єтнамського народу на самовизначення. З одного боку, колонія для 

в’єтнамського народу є вітчизною, а імперія – ворогом; з іншого боку, для 

ініціатора проамериканської «третьої сили» Олдена Пайла територія цієї країни 

стає застосуванням на практиці його «високих» ідей, а для Томаса Фаулера 

В’єтнам став ріднішим за Англію. Це засвідчує, зокрема, діалог:  

- I said, I’m going back. [Fowler] 

- Home? – Pietri asked, throwing a four-two-one. 

- No. England. [11, с. 40]. 

Важливо підкреслити, що, на тогочасну думку Ґ. Ґріна, В’єтнам – це «a 

land of rebellious barons. It was like Europe in the Middle Ages» [11, с. 21]. 

Письменник акцентує відсталість та гальмування економічного розвитку цієї 

країни: будинки освічувалися лише свічками або тьмяними гасовими лампами. 

Особливо відчутний анахронізм в описах рисових плантацій: «Small naked boys 

sat on the buffaloes which waded genital-deep among the irrigated fields; where the 

gold harvest was ready the peasants in their hats like limpets winnowed the rice 

against little curved shelters of plaited bamboo. The cars drove rapidly by, belonging 

to another world» [11, с. 48]. Створюючи вищенаведений опис локального 



простору, письменник, поєднуючи візуальні засоби із відтворенням звуків, 

запахів, передав різнобарв’я відчуттів і вражень. 

Для створення ефектів самобутності колонії письменник використовує 

етнографічні та антропологічні елементи. Відтворюючи колорит В’єтнаму, він 

описує побут, одяг (велорикші, солом’яні конусоподібні капелюхи («…the 

mollusk hats of the girls…» [11, с. 14]), в’єтнамські сорочки, взуття «…the gold 

and the young green and the bright dresses of the south, and in the north the deep 

browns and the black clothes and the circle of enemy mountains and the drone of 

planes…» [11, с. 14]); традиції («At least once a year the Caodaists hold a festival 

at the Holy See in Tanyin, <…>, to celebrate such and such a year of Liberation, or 

of Conquest, or even a Buddhist, Confucian or Christian festival» [11, с. 48]), 

вірування («he (A/N the Bishop) built a grollo in her honour (A/N Our Lady of 

Fatima) in the Cathedral precincts, and he celebrated her feast day every year with a 

procession» [11, с. 27]), забобони («It was a superstition among them that a lover 

who smoked would always return, even from France» [11, с. 7]); мову («He 

explained in almost unintelligible Vietnamese French that I was needed 

immediately…» [11, с. 8]) і характерні реалії цієї країни («Here the police had the 

last word: they could withdraw my order of circulation, <…> These were the open 

legal methods, but legality was not essential in a country at war…» [11, с. 8]). 

Наратор, яким у романі виступає Фаулер, також акцентує на певних типових 

антропологічних відмінностях в’єтнамців від європейців: жовта шкіра, низький 

ріст, вузькі очі. 

Важливу художню функцію виконують у романах Ґ. Ґріна емблематичні 

хронотопи, зокрема хронотоп дороги, зустрічі, віддзеркалюючись високою 

емоційно-ціннісною інтенсивністю. «На дорозі пересікаються, – підкреслював 

М. Бахтін, – в одній часовій і просторовій точці просторові і часові шляхи 

найрізноманітніших людей <...> Тут можуть виникнути будь-які контрасти, 

зіткнутися і переплестися різні долі» [10, с. 392]. З розвитком сюжету твору 

читач має можливість споглядати складне переплетіння долей англійця 

Фаулера, американця Пайла та в’єтнамської дівчини Фуонг. На перший погляд, 



ця ситуація здається досить тривіальним чоловічим змаганням за місцеву 

красуню, але підтекст виявляється значно складнішим. Фаулер, позбавившись 

своєї інертної байдужості, в полоні якої він був на початку твору, розуміє 

приховану хижацьку (імперіалістичну) суть «гарного хлопчини» Пайла та 

відчуває необхідність зупинити терористичні акти, які організовує 

американець. 

Художній простір роману політопічний, він «організовується навколо двох 

і більше точок локалізації подій, створюється відстанями між цими точками. 

Для формування такого текстового простору важливі ідеї відстаней, ідея 

переміщення з однієї точки в іншу (простір дороги)» [12, с. 110]. Наприклад, 

відправною точкою відліку подорожі Фаулера є Сайгон, точкою зупинки героя 

за межами Сайгона – Фат-Д’єм. Підтвердження цієї думки знаходимо в романі: 

«The road was cut between Nam Dinh and Hanoi <...> Then when I reached Hanoi 

the correspondents had been flown up for briefing on the latest victory <...>» [11, с. 

36]. Шлях Томаса репрезентується як рух через основні просторові об’єкти: 

церква, канали, пліт, болотиста стежка. Вони є сенсоутворювальними. Дорога 

стає шляхом, нерозривно пов’язаним з осмисленням ключових подій. 

Побачивши всі жахи несправедливої війни, він приходить до висновку: «I hate 

war» [11, с. 31]. Тобто, замість того, щоб повернутися до батьківщини і 

спокійно продовжувати писати статті, він приймає виважене рішення – 

допомагати в’єтнамському народові: «I was to be a reporter no longer: I was to 

have opinions….» [11, с. 39]. Його вибір не супроводжувався сумнівами або 

розщепленням його власного «Я». Відстороненість Фаулера від політики 

розмивається в міру розвитку роману. Порівнюючи його свідомість на початку, 

де він є байдужим, «механічним» і «неживим» реєстратором фактів з передової, 

та в кінці подорожі, можна прийти до наступних узагальнень: пройшовши 

складний шлях внутрішньої боротьби і ломки, розум та свідомість героя 

зазнали серйозних змін. 

На своєму шляху Фаулер зустрічає людей із найрізноманітніших 

прошарків суспільства, із протилежними життєвими позиціями, які так чи 



інакше впливають на його долю, на вибір певної життєвої позиції, і, навпаки,  

він відіграє певну роль у житті інших. Його дорога пересікається із дорогою 

антиподу Пайла, для якого основна мета у житті – «…to do good, not to any 

individual person but to a country, a continent, a world…» [11, с. 10]; генералом 

Тхе – це людина-засіб, за допомогою якої реалізується нова американська 

політика (неоколоніалізм). У розмовах із цими персонажами Фаулер 

викристалізовує власний світогляд, намагається збагнути священність 

людського життя, провести межу між свободою і поневоленням, духовними і 

матеріальними цінностями, зрештою, прокладає власну життєву дорогу, метою 

якої обрав служіння ідеям гуманізму та національної незалежності.  

Для характеристики часової структури роману Ґ. Ґріна потрібно 

простежити його різновидності: композиційний, внутрішньо психологічний, 

сюжетний, соціально-історичний часи. 

Визначальним аспектом постає композиційний час кожного персонажа, 

тобто відтинок часу, охоплений певною дією. Так, наприклад, відповідаючи на 

питання про перебування Фаулера «between six and ten» на допиті  французької 

поліції, очолюваної Віго, Ґ. Ґрін вказує точний час кожної миті із життя дійової 

особи: «I had a drink at the Continental at six. The waiters will remember. At six 

forty-five I walked down to the quay to watch the American planes unloaded. <…> 

Then I went into the cinema next door. <…> From there I took a trishaw to the Vieux 

Moulin, I suppose I arrived about eight thirty-and had dinner by myself. <…> Then I 

took a trishaw back about a quarter to ten. <…> I was expecting Pyle at ten, but he 

didn’t turn up» [11, с. 10]. Прикметно, що дія відбувається уночі, що підсилює 

драматизм сюжету. 

Необхідно зосередити увагу на тому, що зовнішній «авантюрний» час не 

співпадає із  внутрішнім психологічним часом Фаулера. Ґ. Ґрін використовує 

прийом інтроспекції. Англійський репортер пригадує минуле і порівнює свій 

теперішній душевний стан із тодішнім; повертаючись у минуле, він має 

можливість оцінити свій прогрес: «Perhaps I should have seen that fanatic gleam, 

the quick response to a phrase, the magic sound of figures: Fifth Column, Third 



Force, Seventh Day. I might haye saved all of us a lot of trouble, even Pyle, if I had 

realised the direction of that indefatigable young brain» [11, с. 14]. 

Часові рамки сюжету можна розподіли на декілька щаблів: один рік від 

першого знайомства англійського репортера з американцем «білий слон» 

(прізвисько Пайла) до смерті останнього; «сімейні» стосунки Фаулера з Фуонг 

тривали два роки, але підкреслимо, що він познайомився, коли їй було 18 років. 

У першій главі вказано, що на день смерті Пайла їй було 22 роки; «сімейні» 

стосунки Пайла з Фуонг тривали один місяць; у площині історичного життя 

народу – чотири роки. Значущість розкривається через ознаки: відкритість, 

тобто включеність до ширшого потоку часу, розвиток подій на фоні певної 

історичної епохи.  

Аналізуючи спосіб викладу подій, відзначимо, що роман має 

багатосуб’єктний виклад: події сюжету передані у баченні насамперед Фаулера 

(«From the bell tower of the Cathedral, the battle was only picturesque <…> From 

the plain the mortar-bursts rose unchangingly, the smoke as solid as stone, and in the 

market the flames burnt palely in the sunlight. <…> The tiny figures of the 

parachutists moved in single file along the canals, but at this height they appeared 

stationary. <…>  The war was very tidy and clean at that distance» [11, с. 27]), 

кореспондента Білла Гренджера («Great victory north-west of Hanoi. French 

recapture two villages they never told us they’d lost. Heavy Vietminh casualties» [11, 

с. 20]), а також з перспективи Пайла. Що стосується долі Фуонг, її сестра Хей в 

діалозі з Пайлом про дітей, забігає в майбутнє: «…It is very sad that my sister has 

no parents to rejoice in her children. When the day comes…» [11, с. 25]. 

Продовжуючи попередню думку Фаулер розмірковує: «…This month, next year, 

Phuong would leave me. If not next year, in three years…» [11, с. 26]. 

Можна стверджувати, що майстер художнього слова не в повному обсязі 

відтворив соціально-історичний час, але з великою точністю відбив головні 

закономірності Першої Індокитайської війні (1946-1955). Причина політичної 

ситуації полягала в утвердженні гегемонії США. В пролозі роману фіксується 

авторська точка зору, що «навіть історичні події, і ті були мною зміщені. 



Наприклад, велика бомба вибухнула біля «Континенталя» раніше, а не слідом 

за велосипедними бомбами» [11, с. 1]. Як відомо з біографії письменника,                

Ґ. Ґрін, працюючи репортером у В’єтнамі впродовж чотирьох років (1951-1955), 

зібрав численний матеріал та поклав в основу роману «The Quiet American». 

Даний факт зафіксован в одному з його інтерв’ю [13, с. 194]. На сторінках 

роману образ війни створюється завдяки історичними подіями (національно-

визвольний рух в’єтнамського народу – В’ет-Мін), обставинами («…then the 

censors would hold my telegram till the French had filed theirs…» [11, с. 12]), 

роздумами персонажів («…perhaps he had been enlisted in one of the private 

armies which flourished round Saigon-the Hoa-Haos or the Caodaists or General 

The…» [11, с. 8]) тощо. 

Висновки. Підсумовуючи вищенаведене, можна дійти до наступних 

висновків: художня модель хронотопу англомовного постколоніального роману 

«Тихий американець» Ґ. Ґріна – складно-структуроване явище і 

характеризується наступними рисами. По-перше, простір окреслюється 

наступними елементами: масштабністю та панорамністю (зовнішній хронотоп), 

характерами, смаками, інтересами, духовним світом персонажів (внутрішній 

хронотоп, дихотомія «свій / чужий»), етнографічними та антропологічними 

елементами (ефект екзотичності), емблематичними хронотопами (дороги, 

зустрічі). По-друге, споглядаючи модифікації часу − композиційний, 

внутрішньо-психологічний, сюжетний, соціально-історичний, − читач має 

змогу змоделювати і переключитися з теперішнього періоду на 

минулі/майбутні моменти життєвих шляхів колоритних дійових осіб. Як 

наслідок, взаємозалежні часопросторові ланки не існують окремо один від 

одного, а є одним цілим, які безперервно змінюються, розвиваються під 

впливом різноманітних передумов в загальній побудові твору. По-третє, 

проявляється трилінійна будова ключових домінант: політична-історична-

соціальна, які є ядром основних сюжетних подій, підсилюючи 

антиколоніальний дискурс і підкреслюючи атмосферу напруги висвітлених 

явищ. 
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Abstract 

 The topic of this article is devoted to the research of interrelation of time and space in the 
postcolonial novel «The Quiet American» by G. Green. The problem of chronotope is one of the 
сentral issues in modern literary criticism. The interest of scientists is conditioned by the constant 
renewal of the representations of this term. Based on the materials of the Russian scientist            
M. Bakhtin about the chronotope, the classification of elements is considered in detail, the unity 
and interaction of which play an important role in the general system of characters. Time and space 
permeate the consciousness of the novel’s personages influencing their thoughts. For all that, on 
the one hand,  the category of the chronotope is concrete, measurable, on the other hand, is relative 
and conventional. Moreover. under the influence of key dominants − political, historical, social and 
national coloring − the writer significantly expands the boundaries of perception, interpretation 
and analysis, allowing readers to penetrate deeper into the essence of his creation. Thus, further 
research of the chronotope in the novel «The Quiet American» is a promising direction. This study 
allows us to understand more deeply the features of constructing a figurative picture of the writer’s 
world, to reveal the peculiarity of his concept of existence, to understand the trends and regularities 
of the historical-artistic process of a particular period. 

Key words: chronotope, postcolonial novel, Greene, external chronotope, inner chronotope, 
emblematic chronotope, compositional time, internally psychological time, plot time, socio-
historical time. 
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