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РОЛЬ «ПРИМАРНОГО ПИСЬМЕНИЦТВА» У СТВОРЕННІ 
АВТОБІОГРАФІЧНОГО ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ НА ПРИКЛАДІ 
РОМАНУ ДАНІЕЛЯ ПЕЙСНЕРА «ДІВЧИНКА У ЗЕЛЕНОМУ СВЕТРІ: 
ЖИТТЯ У МОРОЦІ ГОЛОКОСТУ»

У статті вивчається роман Даніеля Пейснера «Дівчинка у зеленому светрі: життя 
у мороці Голокосту». Проаналізувавши різні літературні джерела, визначено, що на цей 
момент відсутня чітка жанрова ідентифікація твору.

Роман Даніеля Пейснера «Дівчинка у зеленому светрі: життя у мороці Голокосту» нале-
жить до художньо-документальної літератури та поєднує в собі ознаки: художньої авто-
біографії, художньої біографії та мемуарного жанру. По-перше, це розповідь про приватне 
життя творця книги, прозова форма втілення, ретроспективність зображення, розповідь 
від першої особи, життя оповідача виступає протосюжетом, відкритість фіналу, неза-
мкнутість життєпису.

По-друге, роман створений двома авторами, сюжетом якого є історія лише одного з цих 
авторів, а другий автор, усвідомлюючи унікальність та актуальність цієї історії, проаналі-
зувавши розповідь першого автора та зіставляючи її з історичними фактами та докумен-
тами, відтворив письмово цю історію, цитування в тексті різних документів, щоденникових 
записів, листів та іншого, що стосуються особистості, про яку йдеться у біографії, та відо-
бражають її справжню.

І зрештою, історичні події крізь призму спогадів безпосередньої учасниці К. Хігер зобра-
жено такими, якими вона їх пам’ятає, достовірність описуваних подій, певна суб’єктивність.

Також розглядалася роль співавторства «примарного письменника» – Даніеля Пейснера 
у цьому творі та було визначено, що завжди існує вплив другого автора – прямий або опосе-
редкований – на розповідь першого автора, від імені якого написаний твір – абсолютної неу-
передженості та об’єктивності «примарного письменника» не існує. Саме Даніель Пейснер 
став ініціатором створення роману, взяв учать у написанні твору не на комерційній основі, 
а під враженням історії Кристини Хігер, вмотивований актуальністю теми Голокосту, від-
чуваючи моральний обов’язок ще більше наблизити людство до пізнання тих жахливих подій. 
«Літературний колабораціоніст» Д. Пейснер є не стільки «літературним негром», скільки 
співтворцем цього твору, а його присутність в оповіді відчувається протягом всього твору.

Ключові слова: автобіографічний твір, «примарне письменництво», автобіографічний 
жанр, автобіографія, постмодернізм, Д. Пейснер.

Постановка проблеми. Теоретичне осмис-
лення автобіографічних жанрів сьогодні є об’єктом 
літературознавчих розвідок (К. Вахненко, О. Бол-
дирєва, Н. Ніколіна). До автобіографічних жанрів 
належать автобіографії, біографії, мемуари тощо.

Особливу увагу приділяють визначенню авто-
біографічної та мемуарної прози. Спроби виді-
лити основні ознаки таких двох близьких жанрів, 
як літературні мемуари та художня автобіографія, 
закінчувались зведенням мемуарної та автобіо-
графічної прози до єдиного цілого. Тому важли-

вим є визначити специфіку літературних мемуарів 
та художньої автобіографії у загальному потоці 
оповіді автобіографічного характеру.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Автобіографічний жанр існував у художній літе-
ратурі з давніх часів, але сам термін «автобіогра-
фія» з’явився лише у другій половині XIX століття 
у Французькому академічному словнику (1836 р.) 
[1, с. 243], проте в дещо відмінному від сучасного 
потрактуванні цього терміну: “Autobiographie, 
s(ubstantif), f(eminin). Biographie faite a la main, ou 
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manuscrite (Автобіографія, ім(енник) ж(іночого) 
р(оду) – біографія, написана від руки або руко-
пис – переклад О. Болдирєвої)». Пізніше, у 1844 році 
Англо-німецький Королівський словник запропо-
нував поняття «автобіографія» уже в сучасному 
розумінні: “Autobiography, s. Memoires of a man’s life 
written by himself” (Життя людини, написане самою 
людиною – переклад О. Болдирєвої) [1, c. 243].

Найбільш популярними видами біографіч-
ної прози сьогодні є художня біографія і роман 
(численні жанрові різновиди роману), який був 
створений на основі біографії (історичний, пси-
хологічний, філософський, соціальний та інші). 
Л. Савкова і Л. Ковальчук у своїй статті «Художня 
біографія у контексті жанрові модифікацій біогра-
фічної прози» зазначають: «Відмінності між цими 
двома видами біографічної літератури можна про-
стежити в декількох основних аспектах: авторська 
установка і її ставлення до об’єктивної реальності; 
тип героя і критерії його вибору; принципи побу-
дови сюжету; основні типи оповіді» [2, с. 256].

Специфіка художньої біографії полягає в тому, 
що біографія виходить із самоцінності життя героя. 
Л. Савкова і Л. Ковальчук відмічають: «Художня 
біографія у контексті жанрові модифікацій біо-
графічної прози. Все зображене тут – достовірне» 
[2, с. 256]. Зазвичай герой художньої біографії – це 
унікальна і значна реальна історична особистість. 
Основною метою твору є воскресіння конкретної 
індивідуальності в її історичній і особистісній 
неповторності. Велику роль у створенні худож-
ньої біографії відіграє співвідношення особис-
тості автора і його героя. Побудова особистості 
героя у художній біографії відбувається на основі 
аналізу, порівняння та розуміння письменником 
реальних історичних фактів, які присутні у доку-
ментах або свідченнях [2].

Постановка завдання. Не менш цікавим 
для дослідження жанром автобіографії є авто-
біографія в співавторстві. Цей різновид автобіо-
графічного жанру був відмічений Ю. Зарецьким 
у «Автобіографія в Середні Віки (Про авторство 
деяких «житій» XII–XVI ст.)»: «Мабуть, найбільш 
яскрава і повна картина створення подібного роду 
автобіографічних творів представлена в «Книзі» 
Маргарити Кемпійської. Тут від імені безіменного 
священика передається крок за кроком весь про-
цес її написання і позначаються ролі двох «спі-
вавторів» Маргарити: писаря, якому вона дикту-
вала свою розповідь, і пізнішого переписувача» 
[3, с. 84]. Як визначає Тлумачний словник С. Оже-
гова, Н. Швєдової 1949–1992: «Співавторство – 
спільне авторство, робота співавторів» [4, с. 214].

Але у ХХ столітті з посиленням комерціона-
лізації літератури і медіатизації знаменитостей 
(А. Грєбєньов «Щоденники сценариста», Р. Хар-
ріс «Примара») проблема співавторства в авто-
біографії вийшла на новий рівень осмислення 
з появою такого поняття, як «літературний негр». 
Літературний негр (Від фр. Negre litteraire, англ. 
Ghostwriter, а також кніггер, літнігер) – автор, 
який пише тексти, статті та книги за іншого пись-
менника, під чиїм ім’ям книга і виходить у про-
даж [5, с. 34].

Але в американській критиці вважають цей 
термін занадто грубим і тому знайшли йому 
заміну – “Ghostwriting” – «примарний письмен-
ник». A. Крофтс, який вважає себе «примар-
ним письменником», у своїй книзі “Confessions 
of a Ghostwriter (The Confessions Series)” розпо-
відає про особливості подібної творчості, про 
вимоги, яким повинен відповідати такий автор. 
А. Крофтс визначає недоліки та переваги «при-
марного письменництва»: «Однією з найбіль-
ших переваг, що надаються роботою «примари», 
є можливість особистого знайомства з цікавими 
людьми», та «Привид» не повинен очікувати 
слави і почестей» [6, c. 115].

Звичайно, що такий напрям у американській 
літературі набув ще й комерційного значення. 
Інструкції, як замовити собі книгу (під своїм 
ім’ям), або як стати автором такої книги («при-
марним письменником») детально описані на 
американському сайті https://scribewriting.com/
business-ghostwriting-guide/: «Hiring a ghostwriter 
to write your book can save you a ton of time and also 
be a lucrative business decision – if done properly 
and only if you have a strategy in place to leverage 
your book to take you (and your business) to the next 
level» (Наймання «примарного письменника» для 
написання книги може заощадити вам багато часу, 
а також бути прибутковим діловим рішенням – 
якщо це буде зроблено належним чином, і лише 
якщо у вас є стратегія, щоб використовувати вашу 
книгу, щоб підвисити вас (і ваш бізнес) на наступ-
ний рівень – переклад наш Н. Обручнікова) [7].

Виклад основного матеріалу. У ХХІ столітті 
таке авторство часто має комерційну основу, особ-
ливо в американській літературі. Даніель Пей-
снер, один з авторів роману «Дівчинка у зеленому 
светрі: життя у мороці Голокосту», вважає себе 
«літературним колабораціоністом» та «примар-
ним письменником»1.

1 Інформація подана з листування між нами (Н. Обручнікова) 
та Даніелєм Пейснером в електронному вигляді, з дозволу 
останнього.
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Однак Ф. Морозіна у своїй книзі «Записки 
літературного негра» зазначає: «Не завжди вза-
ємини між Письменником і його негром настільки 
механістично-фінансові – і не всім править 
магічне слово «проект»»   [8, с. 4]. Вона розпо-
відає про випадки, коли співпраця між автором 
сюжету та автором тексту існувала не на комер-
ційній основі. До того ж коли «примарний пись-
менник» працює над ідеєю іншої людини, його 
ім’я, зазвичай залишається невідомим, автором 
твору вказується тільки замовник. Але у випадку 
Даніеля Пейснера, коли він працював над текстом 
спогадів Кристини Хігер, його ім’я вказано на 
титульному аркуші книги, як співавтора. Знаючи 
з листування з Даніелєм Пейснером про історію 
створення книги, Кристину Хігер не можна вва-
жати лише замовником, а Даніеля Пейснера – 
тільки виконавцем роботи.

Як розповів Д. Пейснер, він випадково почув 
про історію Кристини від її сина Дорона, який 
є його сусідом, і був настільки вражений цією 
історією, що сам вирішив познайомитись з Крис-
тиною. Він також був здивований, що такі при-
голомшливі та жахливі випробування, через які 
пройшла К. Хігер, були майже нікому невідомі, 
крім тісного кола близьких людей Кристини, були 
неопублікованими.

Кристина Хігер на момент знайомства 
з Даніелєм Пейснером була звичайна, маловідома 
людина, яка більшу частину свого життя пропра-
цювала звичайним дантистом. Даніелю Пейснеру 
вдалося вмовити Кристину створити і опубліку-
вати книгу її історії. Після опублікування роману 
«Дівчинка у зеленому светрі: життя у мороці 
Голокосту» Кристина Хігер почала більш від-
крито говорити про переживання її родини під час 
війни, часто з’являючись в бібліотеці, книжному 
магазині та синагозі, щоб обговорити події, опи-
сані в її книзі2.

Даніель Пейснер опублікував понад шістде-
сят книг, в тому числі тринадцять бестселерів 
Нью-Йорк Таймс. До роботи з Кристиною він 
працював з десятками відомих спортсменів, акто-
рів, політиків та бізнес-лідерів, яким допомагав 
писати їх автобіографії та мемуари. З огляду на це 
можна зрозуміти, що у Даніель Пейснер, працю-
ючи як «примарний письменник», який повинен 
бути неупередженим та об’єктивним, має великий 
досвід роботи співавтором автобіографічних тво-
рів. Звичайно, виникає питання про особистість 

2 Інформація подана з листування між нами (Н. Обручнікова) 
та Даніелєм Пейснером в електронному вигляді, з дозволу 
останнього.

самого «примарного письменника», про можли-
вість писати чужу історію від імені її головного 
героя, заховавши далеко в собі своє особисте «я». 
Як пише про це Ф. Морозина у «Записки літе-
ратурного негра»: «Ні, особистість не мовчить. 
По-перше, вона все одно позначається – і в під-
борі слів, і в довжині речень, і в медичних відо-
мостях, які я незмінно знаходжу куди приткнути 
<...> По-друге, відпущена на самоплив особис-
тість милується з боку, що я там створив. Дивіться, 
як я органічно вживаю службовий міліцейський 
жаргон! Дивіться, як я здорово описую еротичну 
сцену від чоловічого обличчя – включаючи від-
чуття з боку органів, яких у мене ніколи не було 
... Ех-х, шкода, ніхто з читачів цього не оцінить» 
[8, с. 6].

Тобто абсолютної об’єктивності та неуперед-
женості «примарного письменника» не існує. 
Через текст, через вислови, через спосіб передачі 
інформації читачеві співавтор будь-яким чином 
може виразити свою особистість у автобіогра-
фічному творі іншого автору. Навіть той факт, що 
Д. Пейснер сам вирішив познайомитись з К. Хігер 
та вмовив її про публікацію цієї історії, може 
говорити про його суб’єктивність і присутність 
його «я» у романі. І знову виникає питання про те, 
настільки «поганим» для створення твору є «при-
сутність» особистості другого співавтора. Як 
відмічено у статті «Дізнатися про Ghostwriting»: 
«Взагалі кажучи, відносини з ghostwriting пови-
нні бути дуже спільними. Найефективніші 
ghostwriters – це ті, хто може допомогти вам ство-
рити кращу версію вашого бачення» [9].

Скоріше за все зацікавленість Д. Пейснера спо-
гадами К. Хігер якраз і дала можливість створити 
такий деталізований та захоплюючий твір. На 
перший погляд здається, що це звичайний твір 
про Другу світову війну. Таких написані тисячі, як 
безпосередніми свідками тих подій, так і в пере-
казі, але саме присутність у романі безлічі тонких 
деталей як опису чогось або когось, детального 
опису почуттів, переживань, міркувань, робить 
його таким справжнім. «А ще я пам’ятаю, як 
допомогла мамі чистити картоплю на обід. Чис-
тила я її звичайним ножем, бо різака для чищення 
картоплі ми ще не мали, і тато вчив мене зрізати 
шкірку тонесенько-тонесенько, щоб не марнувати 
картоплі» [10, с. 45] – розповідає Кристина про 
час, коли її родина потрапила до гетто.

А. Крофтс у своїй книзі “Confessions 
of a Ghostwriter (The Confessions Series” зазна-
чає: «Дуже важливо, щоб клієнт відчував себе 
комфортно в компанії «примари» [6, c. 151].  
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Так, тісний духовний взяємозв’язок між автором 
сюжету і «примарним письменником» є дуже 
важливим чинником їх успішної співпраці. Про 
це свідчить той факт, що до знайомства з Д. Пей-
снером Кристина Хігер майже нікому не розпові-
дала про свої жахливі спогади і тим більше ніде 
не публікувалася. Скоріше за все, пережите Крис-
тиною завдавало їх сильного болю навіть у спо-
гадах. І той факт, що Д. Пейснеру вдалося вмо-
вити К. Хігер створити і опублікувати цю книгу, 
говорить про його майстерність спілкуватися 
з людьми, перейматися їхніми стражданнями, 
відчувати їх і вміти переконувати у необхідності 
поділитися їх спогадами зі світом.

Мотивація як основне психологічне або образне 
зерно лежить в основі кожного художнього твору. 
Мотивація залежить від сюжету і існує тільки 
в його складнику. Прагнення створити цей твір 
для Даніеля Пейснера полягало в тому, щоб вша-
нувати сімейну боротьбу родини К. Хігер і, мож-
ливо, по-новому та переконливо висвітлити темну 
пору нашої нещодавньої історії через розповідь 
Кристини про наполегливість, силу сім’ї, віру, 
братерство. Даніель Пейснер пише: «…як тільки 
я дізнався подробиці досвіду її сім’ї під час Голо-
косту, я відчув якийсь моральний обов’язок допо-
могти їй поділитися своєю історією ...»3.

Таким чином, враховуючи, що ініціатором ство-
рення роману «Дівчинка у зеленому светрі: життя 
у мороці Голокосту» виступав сам Даніель Пей-
снер і взяв учать у написанні твору не на комерцій-
ній основі, а під враженням самої історії Кристини 
Хігер, вмотивований актуальністю теми Голокосту, 
відчуваючи моральний обов’язок ще більше набли-
зити людство до пізнання тих жахливих подій, можна 
зробити висновок, що «літературний колабораціо-
ніст» Д. Пейснер є не стільки «літературним рабом», 
скільки співтворцем даного твору, а його присутність 
у оповіді відчувається на кожному кроці.

Під час листування з одним з авторів твору, 
Даніелєм Пейснером, ми неодноразово позначали 
у листах його книгу, як роман. І в одному із своїх 
листів він відповів, що його твір – це не роман, 
це “…the book is not a novel... a novel is a work 
of fiction... “The Girl in the Green Sweater” is a true 
story…» (… ця книга не роман ... роман – це фан-
тастика ... «Дівчина в зеленому светрі» – прав-
дива історія… – переклад наш Н. Обручнікова)4. 
У “Encyclopaedia Britannica” (Енциклопедія Бри-

3 Інформація подана з листування між нами (Н. Обручнікова) 
та Даніелєм Пейснером в електронному вигляді, з дозволу 
останнього.
4 Там само.

таніка – преклад наш Н. Обручнікова) зазначено: 
“Fiction, literature created from the imagination, not 
presented as fact, though it may be based on a true 
story or situation. Types of literature in the fiction 
genre include the novel, short story, and novella” 
(«Художня література, створена з уяви, не пред-
ставлена як факт, хоча вона може ґрунтуватися 
на реальній історії або ситуації. Типи літератури 
у жанрі фантастики включають роман, розповідь 
і повість. Слово походить від латинського фіктив-
ного «акту створення, формування або форму-
вання» – переклад наш Н. Обручнікова) [11].

У статті Мойри Аллен “What Is Literary 
Fiction? Literary Editors Share Their Views” зазна-
чено наступне: “G.S. Evans, coeditor of Café Irreal, 
believes that “in its broadest sense, literary fiction is 
fiction that attempts to communicate ideas, concepts, 
or feelings that transcend the structural elements 
of the story”” («GS Evans, співредактор Café Irreal, 
вважає, що «в самому широкому сенсі художня 
література – це вигадка, яка намагається передати 
ідеї, концепції або почуття, які виходять за рамки 
структурних елементів історії» – переклад наш 
Н. Обручнікова) [12].

Стосовно терміну «роман» – “a novel” (англ.), 
у Оxford dictionary (Оксфордському словнику): 
“A novel – a fictitious prose narrative of book length, 
typically representing character and action with some 
degree of realism” («Роман – вигаданий опис прози, 
великий за змістом, як правило, символізує харак-
тер і дію з певною мірою реалізму» – переклад 
наш Н. Обручнікова) [13]. Визначення англомов-
них словників та енциклопедій є схожими з визна-
ченнями в українському словнику, але сенс цього 
терміну у Оксфордському словнику дещо інший. 
Акцент у англомовних довідниках йде на слово 
«вигаданий», це ж слово є ключовим у визначен-
нях терміну «художня література» у вищевказаній 
статті “What Is Literary Fiction? Literary Editors 
Share Their Views”.

Даніель Пейснер, посилаючись на ці визна-
чення, не вважає свій твір романом, він класи-
фікує його як «правдиву історію, автобіографію, 
мемуари, документальну історію»5. Саме тому, 
що в англійській мові терміни «художня літе-
ратура» і «роман» несуть у собі дещо інше зна-
чення, ніж в українській мові. Ми продовжуємо 
називати книгу «Дівчинка у зеленому светрі: 
життя у мороці Голокосту» романом, по вказа-
ним рисам:

− Твір є епосом – розповідь про події в мину-
лому (ті, що відбулися і згадуються оповідачем).
5 Там само.
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− Цей твір є розгорнутою розповіддю про 
життя і розвиток особистості головного героя 
(героїв) в кризовий, нестандартний період його 
життя, твір складений у прозовій.

− Але цей роман заснований на реальних 
подіях і підтверджується документальними фак-
тами.

Отже, твір «Дівчинка у зеленому светрі: життя 
у мороці Голокосту» одночасно вміщує в собі 
багато жанрових різновидів роману. Це і доку-
ментальний художній роман, що посилається на 
багато історичних реальних фактів, і неопублі-
ковані щоденники батька Хігер, які згадуються 
у розповіді і за допомогою яких ця розповідь 
набуває послідовності та деталізації. Приклад 
цього – це згадування протягом всієї оповіді істо-
ричних дат та фактів; назви місць (вулиці, міста, 
історичні будівлі), де відбувалися описані у книзі 
події, і які насправді існують, або існували, про 
що свідчать історичні документи – Енциклопедія 
Львова, «Літопис» 2008 [14]; цитування батьків-
ського щоденника.

Як роман-автобіографію, що посилається на 
те, що одним з авторів цього твору є головна геро-
їня – Кристина Хігер, і вона веде розповідь про 
своє дитинство від першої особи: «Деякий час 
я була єдиною дитиною в родині і центром уваги: 
моїм батькам більше нікого було розбещувати» 
[10, с. 15] – згадує Кристина. І як роман-мемуари, 
тому що, як ми вказали у першому розділі нашої 
роботи, А. Тарковський цільовим призначенням 
мемуарів вважав «прагнення особистості відобра-
зити для сучасників і нащадків досвід своєї участі 
в історичному бутті, осмислити себе і своє місце 
в ньому» [10, с. 48].

В кінці своєї оповіді Кристина Хігер пише 
наступний висновок: «Було б несправедливо при-
пустити, що наш тягар важчий, ніж у більшості. 
Він просто наш, і все, і я нестиму його далі по 
життю з гордістю» [10, с. 48]. І як зазначає Пей-
снер, що: «…я відчував певну моральну відпо-
відальність, щоб допомогти Кристині поділитися 
своєю історією… ми повинні використовувати 
кожну можливість, щоб поговорити про ці жахи, 
щоб переконатись, що їх знову не відбудеться ...»6. 
І як роман-біографія – підставою для цього є той 
факт, що співавтор твору, Даніель Пейснер, не був 
свідком тих подій, про які йдеться у книзі, але, вва-
жаючи себе «примарним письменником», він від-
творює у творі історію-біографію іншої людини,  

6 Інформація подана з листування між нами (Н. Обручнікова) 
та Даніелем Пейснером в електронному вигляді, з дозволу 
останнього.

до того ж з власної ініціативи, намагаючись най-
точніше відтворити спогади Кристини Хігер.

В світлі літературного постмодернізму роман 
«Дівчинка у зеленому светрі: життя у мороці Голо-
косту» можна дійсно вважати його твором цього 
літературного напряму. У творах постмодерністів 
змішуються часи, культури, мови, реальні факти 
та вигадка. При цьому втрачається ідентичність. 
Фактично зникає різниця «свого» і «чужого» тек-
сту. В. Пєстєрьов у своїй роботі «Постмодернізм 
і поетика роману» відмічає: «Постмодерністський 
художник чи письменник перебуває в позиції 
філософа: текст, який він пише, твір, якій він ство-
рює, в принципі, не обумовлені заздалегідь вста-
новленими правилами; про них не можна судити, 
виходячи з традиційних уявлень, звичайних кате-
горій, застосовуваних до художнього тексту або 
твору» [15, с. 20].

Основні риси постмодернізму, такі як інтер-
текстуальність, багатомірний простір, відкритий 
текст, багаторівнева організація тексту, змішу-
вання жанрових рис, цитація – від прямого до 
умовного переосмислення елементів культури 
минулого – також можна віднести до даного 
роману. Так, наприклад, інтертекстуальність про-
стежується в творі під час описування Кристи-
ною, як вона співала колискову своєму дідусеві, 
коли батьки готувалися до втечі: “Za gorami za 
lasami tancowala dziewczyneczka z ulanami” («За 
горами за лісами, танцювала маленька дівчина 
з уланами» – переклад В. Назаренко). Це відома 
народна польська пісня, тобто – інтертекст 
з народної творчості [16].

Цитація в романі здійснюється за допомогою 
неопублікованих щоденників Ігнація Хігер – 
батька Хрисини, є як прямі цитати, так і умовні. 
Так, наприклад, коли батько Кристини Хігер 
дізнався про смерть їх рятівника Леопольда Сохи, 
К. Хігер так згадувала це: «У своїх мемуарах 
мій батько написав, що на надгробку Леопольда 
Сохи потрібно було б викарбувати слова: «Той, 
хто рятує одне життя, рятує цілий світ». Kto ratuje 
jedno życie, ratuje cały świat» [10, c. 252].

Ця відома цитата з Талмуду (Талмуд (דּומְלָת, 
«вчення»), статут правових і релігійно-етичних 
положень іудаїзму, що охоплює Мішну і Гемари 
в їх єдності) [17], яка пізніше була використана 
Томасом Кеніллі у відомому романі про Голокост 
«Список Шиндлера» [18, c. 423].

Багатомірність простору твору визначається 
тим, що Кристина Хігер веде розповідь про свої 
дитячі спогади, переживання, почуття. Але роз-
повідає про свій тяжкий дитячий досвід, будучи 
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вже дорослою особистістю, яка переосмислила 
минуле і яка тепер усвідомлює всі події того, спи-
раючись на свій багато життєвий досвід. Спогади 
маленької дівчинки, такі чіткі і реалістичні, тісно 
переплітаються з роздумами і світосприйняттям 
дорослої людини.

Послідовний опис певної події або ситуації, 
з деталізацією описуваної картини, раптом пере-
ривається вкрапленням дорослого аналізування 
і розумінням того, що Кристина бачила дитиною. 
Такий приклад змішування спогадів: «А ось іще 
один спогад-відчуття: Запах куликівського хліба. 
Я згадувала цей запах у пастці львівської каналі-
зації і згадую його тепер. Коли я нарешті перебра-
лася до Нью-Йорка, мені швидко приївся фабрич-
ний хліб, що продавався в більшості крамниць» 
[10, c. 122]. Або: «Довгі роки я була впевнена 
в тому, що найважче в ці перші дні й тижні було 
Павлу і що батьки божеволіли від занепокоєння 
за його здоров’я, але вже в дорослому віці, про-
читавши батьківські щоденники, зрозуміла, що 
насправді гірше хворіла я» [10, c. 122].

Тобто К. Хігер є дорослою жінкою, яка має 
великий життєвий досвід та згадує своє дитин-
ство після переосмислення та усвідомлення всіх 
тих давніх подій. Спогади маленької дівчинки 
змішуються з роздумами дорослої людини, 
в які додаються деталі та уточнення з щоденників 
батька Кристини – Ігнація Хігера. Складно зрозу-
міти, хто саме веде діалог з читачем, визначити 
грані між дорослим усвідомленням і дитячою 
безпосередністю. Але саме такий «мікс», при-
таманний для всіх творів про своє дитинство від 
імені дорослих людей, робить оповідь захоплюю-
чою і реалістичною: «В якусь мить я знесилила 
і майже втратила здатність рухатись. Тоді батько 
підняв мене і всадив собі на плечі. Тепер я уяв-
ляю, як важко йому було утримуватися на вузь-

кому карнизі» [10, С. 113]. «Тоді тунель здавався 
мені великим і просторим, але насправді він був 
усього три-чотири метри завширшки і, може, 
шість-сім метрів завдовжки» [10, c. 123].

Багатопросторовість в цьому творі проступає 
не тільки через простір спогадів дитини та про-
стір спогадів і роздумів дорослої Кристини, а й ще 
через присутність другого співавтора роману, «при-
марного письменника» – Даніеля Пейснера, який, 
як зазначено вище, безумовно впливає на передачу 
оповіді Кристини Хігер, який не може бути абсо-
лютно об’єктивним та неупередженим, адже саме 
сюжет цієї історії вразив Д. Пейснера і став для 
нього мотивацією створити цей роман.

Висновки і пропозиції. В процесі аналізу 
роману «Дівчинка у зеленому светрі: життя 
у мороці Голокосту» можна відмітити вплив «при-
марного письменника» Даніеля Пейснера на ство-
рення твору. Таким чином, ми усвідомлюємо, що 
завжди існує вплив другого автора – прямий або 
опосередкований – на розповідь першого автора, 
від імені якого написаний твір – абсолютної 
неупередженості та об’єктивності «примарного 
письменника» не існує. «Літературний колабора-
ціоніст» Д. Пейснер є не стільки «літературним 
негром», скільки співтворцем цього твору, а його 
присутність в оповіді відчувається на кожному 
кроці. І це не є негативним чинником для оповіда-
ння, навпаки – іноді такий вплив допомагає доне-
сти важливість історії у потрібному читачеві фор-
мулюванні. Умовою для цього повинні бути тісні 
та спільні відносини між співавторами.

Тобто абсолютної об’єктивності та неуперед-
женості «примарного письменника» не існує. 
Через текст, через вислови, через спосіб передачі 
інформації читачеві, співавтор будь-яким чином 
може виразити свою особистість у автобіографіч-
ному творі іншого автору.
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Obruchnikova N. D., Rusakova O. O. THE ROLE OF “GHOSTLY WRITING”  
IN AN AUTOBIOGRAPHICAL WORK ON THE EXAMPLE OF DANIEL PAISNER’S NOVEL 
“THE GIRL IN THE GREEN SWEATER: A LIFE IN HOLOCAUST’S SHADOW”

The article examines Daniel Paisner’s novel “The Girl in the Green Sweater: A Life in Holocaust’s Shadow”. 
After analyzing various resources, it was determined that there is no clear genre identification of the work 
at the moment.

Daniel Paisner’s novel “The Girl in the Green Sweater: A Life in Holocaust’s Shadow” is a documentary 
and combines features of an artistic autobiography, an artistic biography, and a memoir genre. Firstly, it 
is a story about the private life of an author of the book, the prose form of personification, a retrospective 
of an image, the first-person narrative, the life of the narrator is a proto-plot, the openness of the ending, 
and the openness of the biography.

Secondly, the novel was created by two authors. The plot is the story of only one of these authors.  
The second author recreated this story in writing, realizing the uniqueness and relevance of this story, analyzing 
the story of the first author and comparing it with historical facts and following documents: the texts of various 
documents, diary entries, letters, etc., which are related to a person referred to in the biography, and reflect 
its authenticity.

And finally, this is a story about historical events through the prism of the memories of the direct participant 
Krystyna Chiger. She remembers them, the authenticity of the described events, and there is certain subjectivity.

The role of co-authorship of the “ghostwriter” – Daniel Paisner in this work was observed. It was determined 
that there is always the influence of the second author on the story of the first one on whose behalf the work 
was written. It happens directly or indirectly. The absolute impartiality and objectivity of the “ghostwriter” 
do not exist. It was Daniel Paisner, who initiated the creation of the novel, took part in writing the work 
not on a commercial basis, but under the influence of Krystyna Chiger’s story, motivated by the urgency 
of the Holocaust, feeling a moral obligation to bring humanity even closer to those horrific events. “Literary 
collaborator” D. Paisner is not so much a “literary Negro” as a co-creator of this work, and his presence in 
the story is felt throughout the work.

Key words: autobiographical work, “ghostly writing”, autobiographical genre, autobiography, 
postmodernism, Daniel Paisner.


