
 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



“академічних романів”. Відомою є анотована бібліографія “Американський роман 

коледжу” [3] Джона І. Крамера. Перше видання видання побачило світ у 1981 р., друге, у 

співавторстві з Роном Гаммом і Воном Піттманом, доповнене анотаціями 225 творів 

(опублікованих з 1981 до 2002 року), вийшло друком у 2004. Загальна кількість анотованих 

романів – 648, хоча не всі вони сучасні. Огляд розпочинається романом американського 

романтика Н. Готорна “Феншо” (1828 року). На нашу думку, не цілком доречно зараховувати 

до піджанру “роман кампусу” усі твори, дія яких пов’язана з чи відбувається в 

коледжі/університеті. Цікавою особливістю видання є поділ на дві частини: “student-centered” 

(центральний герой – студент) та “staff-centered” (в центрі подій – працівник вузу) романи. Також, 

в анотації зазначена основна академічна спеціалізація головного героя.  

Окрім праці Дж.І. Крамера, ґрунтовними дослідженнями “університетського роману” є праці 

Айяна Картера “Давні культури самолюбства” та Дженіс Россен “Університет у сучасній прозі”. 

Проте, як зазначає у 2004 р. Роберт Ф. Скотт, окрім зазначених вище трьох праць “та декількох 

дюжин дисертацій з теми, було приділено  мало уваги науковців літературному жанру, відомому під 

різними назвами як “роман коледжу”, “академічний роман”, чи “роман кампусу” [5, с. 81]. Чомусь 

автором не згадано про найвідомішого у світі дослідника “університетського роману”, 

професора, теоретика літератури і письменника Девіда Лоджа. Також значний внесок 

зроблено Елейн Шовалтер, Малколмом Бредбері, Брайяном Коннері, Кеннетом Вомаком, 

Девідом Беваном та іншими. 

В українському літературознавстві О. Бандровська дисертацією “Творчість Д. Лоджа і 

англійський університетський роман 70-80-х рр. ХХ ст.” (1999) започатковує нечисленні 

дослідження щодо окремих аспектів “університетського роману”. 

Досліджуваний нами феномен в літературі притаманний, насамперед, англо-

американській літературі, де явище університетського кампусу з’явилось раніше, аніж в 

інших країнах світу і стало невід’ємною складовою соціокультурного простору США 

(Прінстонський кампус – найдавніший) та Англії (спочатку в Оксбриджі). До переліку 

письменників, які є авторами такої літератури зараховують американців Мері Мак Карті 

(1912-1989), Донну Таррт (нар. 1963), Річарда Паверса (нар. 1957), Джойс Керол Оутс (нар. 

1938), Джейн Смайлі (нар. 1949), Річарда Руссо (нар. 1949), Майкла Шайбона (нар. 1963), 

Памела Дін (1953), Джона Едварда Вільямса (1922-1994), Чеда Харбаха (?), Дона Делілло 

(нар. 1936), Рендалла Джаррелла (1914-1965), Джона Барта (нар. 1930), Річарда Фарінья 

(1937-1966), Ніла Стівенсона (нар. 1959), Франсін Проуз (нар. 1947), Бернард Маламуд 

(1914-1986), Джеймс Хайнс (нар. 1955), Філіп Рот (нар. 1933), Лан Саманту Чанг (нар. 1965), 

Елісон Лурі (нар. 1926), Брета Істон Елліса (нар. 1964),  Айяна Колдвела та Дастіна Томасона 

(обидва 1976 р.н.), Деніса Джонсона (1949),  Тома Вулфа (нар. 1931), Елізабет Хенд (нар. 

1957), Вілла Лавендера (?), Джона Кеннета Гелбрейта (1908-2006), Енн Бітті (нар. 1947), 

Андре Асімана (1951), британців Девіда Лоджа (нар. 1935), Кінґслі Еміса (1922-1995), Зеді 

Сміт (нар. 1975), Дороті Лі Сейєрс (1893-1957), А.С. Байєтт (нар. 1936), Тома Шарпа (1928-

2013), Ч.П. Сноу (1905-1980), Малколма Бредбері (1932-2000), С’юзан Чой (нар. 1969), Хайді 

Юлавітс (нар. 1968), Пенелопа Фіцджеральд (1916-2000), Джона Краулі (1942), американця 

російського походження Володимира Набокова (1899-1977), південноафриканця Джона 

Максвела Кутсі (Кутзеє) (нар. 1940), канадійців Джеффрі Мура (?), Робертсона Девіса (1913-

1995), канадійки американського походження Керол Шілдз (1935-2003). Поданий перелік 

містить лише авторів, відомих широкому загалу читачів, визнаних літературними критиками 

і занесеними у довідкових літературознавчих виданнях до піджанру “роман кампусу” чи 

“університетського роману”. Його можна поширювати величезною кількістю тих, хто 

написав лише один роман, що містить ознаки досліджуваного нами літературного феномену.  

Скажімо, представник американської теорії читацького відгуку професор Норман Н. Голланд 

написав роман “Смерть на Делфі семінарі”, який залишився відомий лише вузькому колу 

читачів. Також, романи багатьох письменників залишились віднесеними до інших піджанрів 

сучасного роману (за тематичним критерієм), навіть перебуваючи на помежів’ї. Деякі лише 

починаються як “роман кампусу”, а далі тематично і сюжетно не вписуються в його межі. 



Безперечно, з плином часу вищеподаний перелік авторів зазнає суттєвих змін: твори деяких 

стануть канонічними, про інших знатимуть лише ентузіасти та професійні літературознавці. 

Своєму розвитку й подальшому відокремленню у піджанр університетський роман, 

насамперед, завдячує зростаючому значенню університетів як потужного інтелектуального 

середовища, особливо в буремні 1960-і – час протестів проти війни у В’єтнамі, маніфестів 

феміністок, студентських страйків, закликів до свободи, сексуальної революції, боротьби за 

рівність та права тощо. Згодом, у 1980-90-ті, як іронічно зазначив Дж. Боттум, “струмінь 

академічних романів перетворився на бурхливий  потік, написаних переважно дісними 

професорами, оскільки розквіт програм з письма (літературної творчості – прим. Л.А.) 

перетворило більшість американських письменників на професорів коледжів <…>, 

більшість американських професорів коледжів випробовували себе у сатиричних романах” 

[цит. за 5, с. 81]. 

Окремим аспектом є визначення жанрової приналежності “академічного роману”. У 

дослідженій нами літературі з теми рівноцінно використовуються як поняття жанру, так і 

піджанру. В “Енциклопедії сучасної літературної теорії” за редакцією І.Р. Макарик, 

спираючись на критерії визначення жанру, запропоновані Р. Веллеком і О. Ворреном (1962), 

визначено, що за “зовнішньою формою (специфічна метрика чи структура) та 

внутрішньою формою (ставлення, тон, призначення) художнього твору, детективний 

роман можна назвати справжнім жанром, а університетський роман – ні” [2, с. 81].  Ми 

вважаємо, що доречніше визначати “академічний роман” як піджанр. 

Через обмеження у кількості посилань у матеріалах конференції, не маємо змоги 

подати визначення хоча б із декількох англомовних літературознавчих словників і змушені 

звернутись до Вікіпедії, в якій міститься хоч і стисла, проте завжди контрольована фаховими 

читачами, інформація. Отже, англійською читаємо таке визначення: “Роман кампусу, також 

відомий як академічний роман, – це роман, в якому основна дія розгортається в та довкола 

університетського кампусу. Жанр, в його теперішній формі бере свій початок у 1950-х” 

(переклад з англ. мій – Л.А.). Відзначається, що багато відомих “романів кампусу, такі як 

“Щасливчик Джим” Кінгслі Еміса і романи Девіда Лоджа, комічні та сатиричні, 

контрапунктом котрих є інтелектуальні претензії та людські слабкості. Однак деякі 

роблять спробу серйозного дослідження університетського життя”. Зазначено, що коли 

увага в романі сфокусована на студентах, а не викладачах/працівниках вузу, його часто 

зараховують до окремого жанру, який називають varsity novel.  

Переклад varsity novel як “університетський роман” – оптимальний варіант в контексті 

Великобританії, де varsity є синонімом слова “університет”. Стосовно США, слово varsity 

набуває специфічного значення, бо переважно застосовується не для позначення 

університету загалом, а у словосполученні “університетська команда (спортивна)”, звісно ж 

студентська. Пояснимо також проблеми, які виникли з перекладом понять campus novel і college 

novel. Наприклад, російська дослідниця О. Анциферова у статті “Університетський роман: 

життя і закони жанру” [Анцыферова] взагалі вирішила не перекладати російською campus 

novel, вживаючи його виключно  англійською. Вважаємо, що відсутність подібного феномену в 

наших реаліях, не є вагомою причиною для відмови від подання українського перекладу цього 

поняття. У обидвох терміносполуках перше слово потрібно перекладати як прикметник, за аналогією 

з “університетським” чи “академічним романом”. Проте прикметника від слова “кампус” в 

українській мові не існує, а від слова коледж - колезький, хоч існує, проте вживається лише 

позначення цивільних чинів у дореволюційній Росії (див. “Великий тлумачний словник сучасної 

української мови” за ред. В. Бусела). Тому переклали терміносполуки як “роман кампусу” і “роман 

коледжу”. 
На нашу думку, варто уніфікувати використання різних термінів для позначення 

літератури, хоч і подібної, проте не ідентичної. Отже, для позначення романів про 

університетське життя у США варто використовувати термін “роман кампусу” (ситуативно – 

“роман коледжу”), у Великобританії – “університетський роман”, а для позначення 



сукупності англо-американських романів та таких, що написані представниками інших країн 

світу і належать до піджанру, – “академічний роман”. 

Розбіжності між американським та британським романом про університетське життя не 

обмежуються термінологією. Девід Лодж, виразно показав відмінності між академічним 

світом США та своєї країни у трилогії, яка складається з творів “Changing Places: A Tale of 

Two Campuses” (1975) (видане у 2000 р. рос. мовою як “Академический обмен”), “Small 

World” (1984) (“Мир тесен”, 2004), “Nice Work” (1988) (“Хорошая работа”, 2004). 

Отже, британський “академічний роман” переважно зосереджений на викладачах 

(teacher-centered), натомість американський на різних аспектах життя мешканців кампусу 

(student-centered). Американський “академічний роман” у декілька разів кількісно 

репрезентативніший, аніж британський, завдяки чималому фінансуванню і сприятливим 

умовам для творчості професорів-письменників. 

Першим твором піджанру Д. Лодж вважає роман Мері Мак Карті The Groves of 

Academe (1951), так званий “класичний академічний роман”. Хоча існує думка, що 

“академічний роман” і в Британії, і в США сягає своїм корінням ХІХ століття. Але, на нашу 

думку, лише тематичний принцип не годиться для визначення жанрової приналежності.  

Як зазначає Ян Мудазір Гал, загалом раннім “університетським романам” 1950-х (Мак 

Карті, Сноу, Джеррелл, Набоков) притаманні “пасторальні умови кампусу, “маленький світ”, 

вільний від поспіху та метушні сучасного урбанізованого світу” [4]. Ця модель у творчості 

наступних письменників суттєво трансформована..  

Враховуючи результати проведеної розвідки, можна визначити наступні основні 

характерні ознаки, за якими необхідно визначити приналежність конкретного твору до 

“академічного роману”: 

1. Дія відбувається в кампусі університету чи коледжу, або у невеличкому містечку, в 

якому розташований вищий навчальний заклад; 

2. Авторами є діючі та колишні професори; 

3. Головні персонажі – викладачі (у більшості професори англістики та літературної 

творчості, інколи історії чи соціології) та, рідше, студенти, випускники чи інші працівники 

університету. 

4. Обов’язковий елемент структури роману – еротичні сцени та сюжетні лінії з адюльтером 

(напр., амурні справи з дружиною завідувача кафедри, колегою, навіть студенткою);  

5. “Інтелектуальність” дискурсу (численні алюзії та ремінісценції, наявність 

вузькоспеціалізованої лексики, переважно літературознавчої); 

6. Іронічність, пародійність і сатиричність оповіді (напр., як у Девіда Лоджа, Джейн 

Смайлі, Тома Шарпа), викриття вад героїв; 

7. Викриття важливих і гострих суспільно-політичних проблем у конкретний час і 

конкретній країні; 

8. Зображення “академічного світу” без ідеалізації та звеличення, зі сварками, інтригами, 

заздрістю, пихатістю тощо; 

9. Університет поданий як відокремлений світ зі своїми традиціями, ритуалами, правилами, 

нормами, фобіями, забобонами,  

“Академічний роман” жанрово й тематично можна визначити як сатиричну комедію 

про університетське життя з елементами пародії. Окремим відгалуженням “академічного 

роману” є academic murder mystery чи campus mystery (якому притаманні далеко не всі риси, 

подані вище), стосовно якого ведуться активні дебати у сучасному західному 

літературознавстві, і яке потребує подальшого теоретичного осмислення. 
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