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2. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 
 
 
 

УДК 82.09  
Майборода Р.В.  

 
ОБРАЗ ЛЯЛЬКОВИКА СТОСОВНО ПЕРСОНАЖІВ,  

ЧИТАЧА ТА ОПОВІДАЧА В РОМАНІ У.М.ТЕККЕРЕЯ 
“ЯРМАРОК МАРНОСЛАВСТВА” 

 
Актуальність проблеми вивчення будь-якого художнього тексту з 

погляду нарратології доводить те, що велика кількість вчених-
літературознавців займалась і займається даним аспектом, вивчаючи 
його з різних позицій. Так, наприклад, дослідження ведуться за таки-
ми напрямками, як нарративні типи (Prince G.A. “Dictionary of Nar-
ratology”, Ільїн І.П. “Нарративна типологія”), автор і оповідання 
(Прозоров В.В. “Автор”), Манн Ю.В. “Автор та розповідь”, Римарь 
Н.Т. “Теорія автора та проблема художньої діяльності”, Тамарчен-
ко Н.Д. “Розповідь”, Stanzel F.К. “Theorie des Erzählens”, Lam-
mert E. “Bau formen des Erzählens”), персонаж і система персонажів 
(Чернець А.В. “Система персонажів”), герой і героїня в літературно-
му творі (Арапова І.Н. “Герой”). Але всі вчені єдині у тому, що нар-
ратологія – це теорія оповідання, яка розглядає загальні структури опові-
дальних творів будь-якого жанру. Теорія нарративу цікава тим, що вияв-
ляє ті неясні уявлення про розповідання історії, якими керується кожен з 
авторів. Мотивом для дослідження нарративу сьогодні є припущення, що 
саме вміння розповісти історію наш час ставить під сумнів. 

Класичний роман У.М.Теккерея “Ярмарок марнославства”, який 
є об’єктом вивчення в нашій статті, дотепер залучає до себе увагу 
багатьох дослідників з різних чинників. Особливу увагу приділяли 
проблемі нарратора у цьому творі Бенедиктова Т.Д., Чернець Л.В., 
Анкет А.А., Вахрушев B.C., Генієва Є., Івашева В.В., Медянцев І.П., 
Tillotson G., Haves D., Williams J. та інші.  

У даній статті хотілося б розглянути таке літературознавче понят-
тя, як “нарратологія”, і, відповідно, визначити параметри 
“персонажа”-оповідача, його взаємодію з автором, читачем, іншими 
персонажами в літературному творі, а також проаналізувати і визна-
чити роль оповідача-нарратора в романі У.М.Теккерея “Ярмарок 
марнославства”. 
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Виділяють дві нарративні інстанції в нарратології: фабулу – те, 
що розповідається у творі (послідовність подій, як вони у “дійсності” 
відбулися; те, що було “насправді”), і сюжет – як це розповідається. 
У понятті сюжету виділяються два аспекти: 

1) формальна структура оповідання, що стосується способу подачі 
і розподілу подій, що оповідаються (строго хронологічного чи ахро-
нологічного викладу фактів і ситуацій), часу, простору і персонажів; 

2) способи подачі формальної структури з погляду прямого і не-
прямого діалогу письменника з читачем. 

Поняття фабули фіксує той момент, що варіантів розгортання по-
дії у принципі не так вже багато і їх дозволено запозичати кожному. 
Поняття ж сюжету покликано відтінити міру індивідуального 
“вкладу” у розповідання даної послідовності подій, міру її присвоєння 
даним оповідачем. Винахідливість оповідача приводить до того, що 
послідовність, в якій читач довідується про події (порядок сюжету), 
зовсім не збігається з порядком фабули. Нарратив – у владі оповідача. 
Від сили його індивідуальності і майстерності як оповідача залежить 
те, наскільки неповторним вийде сюжет. 

Нарратологами був початий перегляд основних концепцій опові-
дання з початку нашого століття: російськими формалістами 
В.Проппом, В.Шкловським, Б.Ейхенбаумом; німецькомовною комбі-
наторною типологією, що спирається на давню традицію німецького 
літературознавства розмежовувати форми оповідання від першої (Ich-
Form) і третьої (Ег-Form) особи (З.Лайбфрід, Ф.Штанцель, В.Кайзер). 
Також значно вплинули на формування нарратології концепції росій-
ських дослідників М.Бахтіна, В.Волошинова, теоретиків Московсько-
тартуської школи Ю.Лотмана, Б.Успенського. 

Об’єктом нарратології є побудова нарративних творів. Функції 
нарративів різноманітні – упорядковуюча, інформуюча, переконуюча, 
розважальна, відволікаюча увагу. 

Принципи нарративної типології XX століття були закладені анг-
лійським літературознавцем П.Лаббоком у 1921 р. на основі аналізу 
творчості Л.Толстого, Ч.Діккенса й О.Бальзака. 

Виділяють 4 оповідальні форми:1 
1) панорамний огляд, у якому відчутна присутність усезнаючого, 

стоячого над своїми персонажами і виключеного з дії автора, який 
своїм голосом і зі своєї точки зору за допомогою “картинного” моду-
су дає панорамне зображення романних подій. Саме ця форма опові-
дання притаманна Ляльковику-нарратору з роману У.М.Теккерея 
“Ярмарок марнославства”; 
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2) драматизований оповідач (який припускає певний ступінь 
інтегрованості оповідача у дію роману). У даній оповідальній формі 
нарратор не володіє ні всезнанням, ні всюдисутністю, а розкриває, як 
правило, у першій особі свою історію у “картинному” модусі з пози-
ції індивідуалізованого, особистісного сприйняття описуваних подій; 

3) драматизована свідомість (яка дозволяє безпосередньо зма-
льовувати психічне життя персонажа, поєднує у собі “картинний мо-
дус” зовнішнього світу з “драматичним модусом” показу світу внутрі-
шніх переживань героїв);  

4) чиста драма (найбільш близька театральній виставі, тому що 
тут оповідання дається у вигляді сцен, перспектива читача обмежена 
зовнішнім описом персонажів і їхніми діалогами, в результаті чого 
читач позбавляється доступу до внутрішнього життя діючих осіб і 
може лише здогадуватися про нього за непрямими натяками, виходя-
чи із “видимих і почутих знаків”, коли думки і спонукальні мотиви 
передаються дією). 

Сучасне літературознавство розглядає сукупність висловлень, що 
мають образотворчі завдання, – “оповідання”, а раніше рівноправні з 
ним “опис” і “міркування” (характеристика) перетворилися в його 
складові елементи. 

Категорія “оповідання” тісно пов’язана з цілим рядом інших по-
нять, а саме з “учасниками” здійснюваної ним події спілкування: ав-
тор, герой, читач; оповідач або розповідач як “посередники” між зо-
браженим світом і світом автора і читача. 

Автор (від лат. аu|c|tor – винуватець, засновник, укладач) – одне з 
ключових понять літературної науки, що визначає суб’єкта словесно-
художнього висловлення. У сучасному літературознавстві розрізня-
ються: 1) автор біографічний як творча особистість, що існує у поза-
художній реальності, і 2) автор у його внутрітекстовому, художньо-
му втіленні.2 

Відносини автора, який знаходиться поза текстом, і автора, відби-
того в тексті, відображаються в уявленнях про суб’єктивну і всезнаю-
чу авторську роль, авторський задум, авторську концепцію (ідея, во-
ля), що виявляються в кожній сюжетно-композиційній одиниці твору 
і в цілому художньому творі. Авторська суб’єктивність виявляється в 
рамкових компонентах тексту: заголовку, епіграфі, початку і кінцівці 
основного тексту. В деяких творах можна зустріти присвяти, авторські 
примітки, передмову, післямову, що складає ціле з основним текстом. 

Авторські інтонації проступають в авторських відступах, що орга-
нічно вписуються в структуру основного твору. Ці відступи збагачу-
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ють оповідання емоційно-експресивно, уточнюють авторську позицію 
і читацьку спрямованість твору. 

Власні життя, біографія, внутрішній світ багато в чому служать 
для письменника вихідним матеріалом, але цей вихідний матеріал, як 
і всякий життєвий матеріал, піддається переробці і лише тоді знахо-
дить загальне значення, стаючи фактом мистецтва. В основі худож-
нього образу автора (як і всього твору в цілому) лежить у кінцевому 
рахунку світогляд, ідейна позиція, творча концепція письменника. 

Розберемося з проблемою оповідача і розповідача. Оповідач – той, 
хто повідомляє читачу про події і вчинки персонажів, фіксує хід часу, 
зображує вигляд діючих осіб і обстановку дії, аналізує внутрішній 
стан героя і мотиви його поведінки, не будучи при цьому ні учасни-
ком подій, ні об’єктом зображення для когось з персонажів. Специфі-
ка оповідача – у всеосяжному кругозорі (його кордони збігаються з 
кордонами зображуваного світу) і в адресованості його мови читачу, 
тобто спрямованості її саме за межі зображуваного світу. 

Оповідач, на відміну від автора-творця, знаходиться поза лише 
того зображеного часу і простору, в умовах якого розгортається сю-
жет. Тому він може легко повертатися чи забігати вперед, а також 
знати передумови чи результати подій зображуваного буття. Але його 
можливості визначені автором, тобто кордонами всього художнього 
цілого, що включає в себе подію самого розповідання. “Всезнання” 
оповідача входить в авторський задум. 

На противагу оповідачу розповідач знаходиться усередині зобра-
жуваної реальності. Якщо оповідача усередині зображуваного світу 
ніхто не бачить і не припускає можливості його існування, то розпові-
дач неодмінно входить у кругозір персонажів. 

Розповідач – суб’єкт зображення, пов’язаний з певною соціально-
культурною групою і мовним середовищем, з позицій яких він і зо-
бражує інших персонажів. Оповідач, навпаки, за своїм кругозором 
близький автору-творцю. У порівнянні з героями, він – носій більш 
нейтральної мовної характеристики, загальноприйнятих мовних і сти-
лістичних норм. 

“Посередництво” оповідача допомагає читачу одержати більш 
достовірне й об’єктивне уявлення про події і вчинки, а також про внутрі-
шнє життя персонажів. “Посередництво” розповідача дозволяє ввійти 
усередину зображуваного світу і глянути на події очима персонажів. 

Що стосується класичних романів XIX століття, то більшість з них 
розказані всезнаючими нарратором, що оповідає від III особи, який 
сам володіє “нульовим ступенем індивідуальності”. 
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Індивідуальний стиль письменника, яким він виступає в реалізмі, 
слід розглядати як історично сформоване явище у зв’язку із загальни-
ми закономірностями літературного і, зокрема, стильового розвитку. 
Але вірно також і те, що в індивідуальному стилі письменника відби-
вається його духовна, творча індивідуальність. У зв’язку з цим роман 
У.М.Теккерея “Ярмарок марнославства” привертає особливу увагу. 

Давайте проаналізуємо даний роман. У цьому творі використаний 
новаторський прийом включення до системи образів роману образу 
автора, що спостерігає за подіями, коментує вчинки, судження дію-
чих осіб. Авторський коментар, відчутна у ньому іронія допомагають 
виявити все гідне осміювання, негарне, безглузде і жалюгідне, що 
відбувається на підмостках театру маріонеток. Його нарратор, Ляль-
ковик, є “повіреним таємниць” деяких своїх персонажів. Він особисто 
знайомий з ними, він пише про те, що довідався з перших рук (as 
Captain Dobbin has since informed me),3 у дужках помітить У.М.Теккерей, 
розповідаючи про вінчання Емілії Седлі. Так створюється враження реа-
льної основи оповідання, побутової і психологічної вірогідності описува-
ного. Тому ж сприяє часте вкраплення в авторську мову “чужої мови” – 
мови персонажів, а іноді і злиття їх. Цей взаємозв’язок ніби мимоволі, 
безпосередньо виявляє відношення автора до персонажів і обставин та 
визначає особливості стилю останнього.4 

Ляльковик воліє говорити правду про все і про всіх. Сміх – це мо-
гутній засіб викриття і заперечення. Його збуджує сатира, гумор, іро-
нія – різні засоби оголення комічного, але більш за все перо 
У.М.Теккерея змушує трудитися сатиру: 

And as we bring our characters forward, I will ask leave, as a man and 
a brother, not only to introduce them, but occasionally to step down from 
the platform, and talk about them: if they are good and kindly, to love them 
and shake them by the hand: if they are silly, to laugh at them 
confidentially in the reader’s sleeve: if they are wicked and heartless, to 
abuse them in the strongest terms which politeness admits of.5 

При розгляді образу оповідача слід зазначити, що його іронія су-
перечлива: він викриває пороки Ярмарку Марнославства; і, роблячи 
це, він викладає позитивний урок моралі. 

Сам У.М.Теккерей підкреслює, що нарратор Ляльковик є одним з 
головних персонажів у “Ярмарку марнославства”. Персонаж (фр. 
personnage, від лат. persona – особа, обличчя, маска) – вид художнього 
образу, суб’єкт дії, переживання, висловлення в творі.6 Поняття пер-
сонажа – одне з найважливіших при аналізі художнього твору, де са-
ме персонажі і сюжет складають основу предметного світу. Лялько-
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вик-нарратор у романі “Ярмарок марнославства” є персонажем, 
хоча він і не бере участь у сюжеті, але його образ у романі відчуваєть-
ся, він присутній протягом усієї дії, дозволяючи собі висловлюватися, 
переживати, направляти своїх лялькових персонажів. Ось чому ми 
вважаємо, що Ляльковик-оповідач є персонажем даного роману і грає 
в ньому не останню роль. Отже, літературна цінність роману визнача-
ється його образом, і усе залежить від відношення оповідача. 

Очевидно, що відношення оповідача протистоїть трьом головним 
об’єктам: 

1) героям зокрема, особливо Емілії і Беккі; 
2) читачу; 
3) самому оповідачу. 
У випадку з Емілією може здатися, що відношення Ляльковика до 

неї було спочатку ідеалізованим і фанатичним, а пізніше розумним і 
презирливим. Насправді, оповідач викриває Емілію з самого початку. 
Правда, він говорить: “...that she was a dear little creature; and a great 
mercy it is, both in life and in novels”.7 Але відразу ж за цією фразою 
читаємо: “...for the silly thing would cry over a dead canary-bird; or over 
a mouse, that the cat haply had seized upon; or over the end of the novel, 
were it ever so stupid; and as for saying an unkind word to her, were any 
persons hard-hearted enought to do so – why, so much the worse for 
them”.8 Нарратор далі доводить, що вона прилиплива людина, що  
шантажує своїми сльозами (віддалена підготовка до “ніжного малень-
кого паразита”); і друге, він осміює її за це. “Дурна” і “безглузда” – це 
не слова поваги. Іноді, люблячи, можна використовувати “дурненька” 
як вираження прихильності, але оповідач навряд чи знаходиться в 
таких відносинах зі своєю “лялькою”. 

Наведемо приклад зовнішнього обожнювання, яке оповідач зво-
дить нанівець за допомогою антиклімаксу: 

But though virtue is a much finer thing, and those hapless creatures 
who suffer under the misfortune of good looks ought to be continually put 
in mind of the fate which awaits them; and though, very likely, the heroic 
female character which ladies admire is a more glorious and beautiful 
object than the kind, fresh, smiling, artless, tender little domestic goddess, 
whom men are inclined to worship yet the latter and inferior sort of women 
must have this consolation – that the men do admire them after all; and 
that, in spite of all our kind friends’ warnings and protests, we go on in 
our desparate error and folly, and shall to the end of the chapter. 9 

Нарратор і читач поклоняються у святині ніжній маленькій дома-
шній богині, але тільки до кінця розділу. В дійсності оповідач вважає, 
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що це поклоніння є помилкою і шаленістю (помилкове одруження 
Джорджа на Емілії і шаленість Доббіна, що віддав їй своє серце). Ін-
шими словами, нарратор погоджується з жінками-моралістами, що 
попереджали проти Емілії. 

До кінця 12 розділу (“Quite a sentimental chapter”) Ляльковик вка-
зує звинувачувальним пальцем на обох – Амелію і її батьків: 
“...perhaps it was very imprudent in her parents to encourage her, and 
abet her in such idolatry and silly romantic ideas”.10 Опис її листів до 
Джорджа представляє просто принизливі деталі цього “обожню-
вання”: “...it must be confessed, that were Miss Sedley ‘s letters to Mr. 
Osborne to be published, we should have to extend this noval to such a 
multiplicity of volumes as not the most sentimental reader could support; 
that she not only filled sheets of large paper, but crossedthem with the 
most astonishing perverseness.”11 

Після того, як нарратор виразив своє презирство до сентименталь-
них людей, він цілком послідовний тут в осміянні величезного розмі-
ру художньої літератури, яка була б необхідна для того, щоб присто-
суватися до сентиментальних висказувань Емілії. 

Незважаючи на те, що Ляльковик осміює Емілію, він, однак, умуд-
ряється зробити її привабливою в її власному солодкому, покірному, 
безневинному світі – привабливою, можливо, для вікторіанської пуб-
ліки, яка вірила в “ангела у будинку”, який не був так названий, а вже 
існував у розумах людей. Але дуже істотним є те, що для того, щоб 
зробити її доброту заслуговуючою на довіру, він повинен представля-
ти її дитиною: “а silly little thing”,12 “our good child”,13 “the poor 
child”.14 Ні дитина, ні легковажний дорослий не сприймаються все-
рйоз у дорослому світі; цілком очевидно, що головний недолік Емілії 
– це емоційна незрілість. Таким чином, хоча нарратор умудряється 
додати видимість співчуття образу Емілії, стає очевидним як на по-
чатку, так і наприкінці роману його іронічне відношення жалості, 
змішане з глузуванням. 

Досить цікавим є відношення оповідача до Беккі і до моралі взага-
лі. З перших рядків свого роману він розкриває мораль сучасного сус-
пільства і жорстоко критикує Ярмарок Марнославства за його амора-
льність: “...and that Vanity Fair is a very vain, wicked, foolish plact, full 
of all sorts of humbugs and falseness and pretensions”.15 Беккі також 
одержує свою частку удаваного праведного обурення: “It may, per-
haps, have struck her that to have been honest and humble, to have done 
her duty, and to have marched straightforward on her way, would have 
brought her as near happiness as that path by which she was striving to 
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attain it”.16 Ця цитата має невловиму силу ховати урок моралі в мо-
мент її проголошення. Якщо мораль не могла зробити Ребекку більш 
щасливою, ніж її сьогоднішнє життя, навіщо їй турбуватися про це? 

З одного боку, Ляльковик осміює Емілію і її сентиментальність, а з 
іншого боку, Беккі і мораль, що є ідентичними з погляду нарратора. Свої 
погляди та ідею він втілює в образі леді Джейн, людини із сильним харак-
тером, зразок жінки-матері і жінки-дружини. Вона ні сентиментальна, як 
Емілія, ні лицемірна, як Беккі. Безкорислива і добра, коли вона приймає 
маленького Родона, вона може настояти на своїх правах, вимагаючи від’їз-
ду Ребекки з її будинку. Представляючи цю жінку, нарратор показує чес-
ноти, що виявляються нею, і, роблячи так, доводить, що він не цинік. 

Отже, леді Джейн – цікавий приклад другорядного героя, що вве-
дений у роман, щоб додати велику значимість головним героям і за-
твердити позицію нарратора. 

Тема матері, дитини і поклоніння спритно використовується опо-
відачем для розкриття образів цих трьох жінок. Маленький Родон 
поклоняється завжди відсутній матері, чиє серце тверде, як камінь,17 
маленький Джордж і його мама разом моляться творцю всесвіту у 
великому і зворушливому єднанні,18 а леді Джейн тримає руки дітей 
під час молитви.19 Перші два випадки повні емоцій, що майже набли-
жаються до істерії, а остання сцена є простою драматизацією. Комен-
тарі оповідача стосовно Емілії і Ребекки звучать завищено, а стосовно 
леді Джейн – стримано і несуттєво. Таким чином, відношення нарра-
тора до Емілії і Беккі може бути тільки висміюючим, а до леді Джейн 
– поважним. На думку оповідача, сентиментальність і мораль, засно-
вана на грошах і владі, гідні осміянню. 

На наш погляд, оповідання ставить метою розглядання події, тоб-
то для оповідання важливе спілкування суб’єкта, що оповідає, з адре-
сатом-читачем. Читач середини ХІХ століття – уже не той, до якого 
шанобливо чи по-свійськи зверталися автори попередніх століть. Це 
величезна кількість небайдужих читачів-споживачів, спілкування з 
якими здійснюється через швидко зростаючий ринок. Купуючи чи не 
купуючи книги, читач дає звістку про свої інтереси, смаки і переваги 
і, отже, ставить письменника у відповідальне і залежне становище. 
Оповідання ставало усе більш об’єктивним. Читацька активність при 
аналізі характерів чи подій усе більш приймалася до уваги автором, 
що тепер враховував не тільки психологію свого героя, але й особис-
тість передбачуваного читача.20  

Реалістичний роман функціонує як дзеркало, у якому “об’єктивно” 
відображається життя, але в яке також дивиться читач, довірливо, але 
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і причепливо звіряючи літературний образ з наявним у себе уявлен-
ням. Нарратор так підносить своє оповідання, що читач змушений 
сам вирішувати важливі питання: чи засуджувати Беккі Шарп, чи все-
таки їй симпатизувати? любити Емілію Седлі чи нехтувати нею? вва-
жати Доббіна високоморальною особистістю чи занудою відповідно 
до прізвища? Жодне обличчя, жодна подія у У.М.Теккерея не має 
однозначного змісту, кожне укладає в собі іронічний підступ, прихо-
вану пастку, провокацію до обдумування. Одне зі значень слова 
“vanity” (марнославство), що стоїть в заголовку роману, – 
“дзеркальце”. Марнославство – нав’язлива потреба відбиватися в дзерка-
лах чужих очей максимально сприятливим для себе чином – наскрізна 
характеристика описуваного У.М.Теккереєм соціуму.  

Ситуацію людини перед дзеркалом роману можна резюмувати 
словами М.М.Бахтіна: “Не я дивлюся зсередини своїми очима на світ, 
а я дивлюся на себе очима світу, чужими очима”.21 Відношення чита-
ча до ролі нарратора особливе. Для читача бути моралістом, а потім 
висміювати мораль виглядає як недозволена нещирість. Більше всьо-
го читач обурюється, коли йому вказують, як діяти. Ляльковик вва-
жає, що читач сентиментальний (розділ 12) – трішки недоладний, але, 
насамперед, шановний. Кілька комічних застережень робить оповідач 
від імені читача: той має остерігатися таких злих речей, як дія арако-
вого пуншу,22 шлюбу 23 і лицемірства.24 Незручність, яку відчуває чи-
тач “Ярмарку марнославства”, походить від невизначеності: хто 
остання жертва осміяння нарратора? І читач відчуває, що деякою мі-
рою – він сам. 

Протиріччя, що турбують читача, лежать в основі самого роману і 
у відношенні нарратора до своєї праці: до героїв (протиріччя слабості 
та егоїзму, безжалісної хитрості і живої енергії), до моральних кодек-
сів (протиріччя жахливої аморальності і брехливої моралі, з одного 
боку, і щирої моралі, з іншого), до оповідача (протиріччя між викла-
дом і чесністю) і, нарешті, протиріччя між удаванням читача і підсту-
пами оповідача – усе це і складає іронію “Ярмарку марнославства”. 

Нарешті, відношення нарратора до самого себе заслуговує комен-
тарів: “And while the moralist, who is holding forth on the cover (an 
accurate portrait your humble servant), professes to wear neither gown 
nor bands, but only the very same long – eared liery in which his congre-
gation is arrayed...”25 Не менш важливою є наступна цитата: “This, dear 
friends and companions, is my amiable object – to walk with you through 
the Fair, to examine the shops and the shows there; and that we should all 
come home after the flare, and the noise, and the gaiety, and be perfectly 



102 

miserable in private”.26 Якщо нарратор навряд чи сприймає усе все-
рйоз, він так само відноситься і до самого себе. Його герої – ляльки у 
шоу Ярмарку марнославства, і він, Ляльковик, у дійсності лише кло-
ун. Як традиційна фігура блазня, він виявляється меланхоліком, смут-
ним від дурості і невідповідності в житті, хоча зовні здається, що він 
цим розважається. Його самоприменшення рятує роман від того, щоб 
не бути трактатом з моралі. 

Відношення оповідача до його героїв, до читача і, нарешті, до са-
мого себе розкриває його як іронічну фігуру. Міський лицемір, який 
має різне відношення до того, що відбувається (то висміююче хитрий, 
то жаліюче емоційний), виявляє себе як людина, що визнає справжні 
людські цінності і відкидає помилкові. Засіб, що допомагає йому роз-
крити свою правду, – це вражаючий образ леді Джейн як заміжньої 
жінки. Його проникливість у баченні людських слабостей і відповіда-
льність суспільства за виховання особистості показує його серйозним 
і розумним. 

Отже, у даній статті зроблено спробу прояснити сутність таких 
категорій нарратології, як “автор”, “оповідач”, “розповідач”, 
“персонаж”, і доведено, що проблема нарратора у сучасному літера-
турознавстві є актуальною. На прикладі роману У.М.Теккерея 
“Ярмарок марнославства” проаналізовано відношення образу нар-
ратора-оповідача до героїв цього роману, читача і самого себе. Отже, 
образ нарратора даного роману є одним з головних персонажів, все-
знаючим і всевідаючим. Він не тільки вигадує зміст і керує своїми 
ляльками, але і надає позитивний урок моралі, висміюючи пороки 
сучасного для його часу суспільства. 
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