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АНОТАЦІЯ 

Онищенко О. І. Поетика мемуарної прози письменників 

української діаспори другої половини ХХ століття 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.01.01 – українська література (014.01 – українська мова і 

література). – Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького, Міністерство освіти і науки України, Черкаси, 2019 

 

У дисертації вперше здійснено системно-аналітичний аналіз поетики 

мемуарної прози письменників української діаспори другої половини ХХ 

століття. Об’єктом дослідження є найрепрезентативніші мемуарно-

автобіографічні твори письменників українського зарубіжжя. Наукова 

новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що на основі аналізу 

нефікційної прози (мемуарів, щоденників)  Анатоля Гака, Степана Барана, 

Анатоля Галана, Паші Ємець, Є. Загачевського, В. Короліва-Старого, І. Косач-

Борисової, Г. Костюка, В. Куліша, Ю. Лавріненка, Т. Осьмачки, О. Пащенко, 

Ю. Русова, К. Туркала, А. Франко-Ключко, В. Франка, Ю. Шереха, Є. 

Щербаківської, Яра Славутича виокремлено й схарактеризовано складові 

поетики діаспорної спогадової літератури: концепція світу і героя в контексті 

опозиції авторського ідеалу абсурдному середовищу; вираження 

антитетичного через форми трагічного (екзистенціал смерті, внутрішній 

конфлікт персонажа), поетика літературного портрета І. Франка (А. Франко-

Ключко, В. Франко, Степан Баран), засоби сатиричного зображення дійсності 

(портрет, інтер’єр, деталь, елементи гри (у творах Анатоля Гака,); 

соціопсихологічні домінанти, що є підґрунтям структурної, семантичної і 

стилістичної специфіки поетикальних складових художності митців. 

Осягаючи різні аспекти художньої майстерності мемуаристів, об’єктивно 

оцінено культурний процес в західній діаспорі на соціопсихологічному та 

естетичному зрізах, що розширить уявлення про особистість того чи іншого 
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автора, образну поетику в заданому алгоритмі, що  відкриває непізнані 

сторінки творчої спадщини українських літераторів, вписуючи її в контекст 

сучасного літературознавства. 

Перший розділ – «Теоретичний та історико-літературний дискурс 

дослідження мемуарів» – складається із трьох підрозділів. У підрозділі 1.1. 

«Сучасні теоретико-методологічні підходи щодо дослідження жанру 

літератури факту» визначено теоретично-методологічне підгрунтя 

нефікційної прози, в основу якої покладено документальні матеріали, 

особисті спогади наратора і вони змодельовані у форматі вільного викладу. 

Відповідно до задуму автора нефікційної прози з’ясовано, що документальні 

матеріали можуть бути подані повністю або фрагментарно. Підґрунтям 

дослідження є класична герменевтика (В. Дільтей, Ф. Шлейєрмахер), 

літературознавчі концепції (М. Бахтін О. Галич, О. Лосєв Т. Черкашина), 

онтологічна герменевтика (Г.Г. Гадамер, М. Гайдеггер, П. Рікер), теорія 

рецептивної естетики (Р. Гром’як, В.Ізер, Р. Інгарден, Г. Сивокінь, Г.Р. Яусс). 

Підрозділ 1.2. «Ідейно-тематична, жанрово-стильова спрямованість 

діаспорної спогадової літератури другої половини  ХХ століття» містить 

аналіз метажанру. Уточнено художньо-документальні жанрові форми, до яких 

відносимо найдавніші тревелоги, листи, мемуари, щоденники, автобіографії, 

некрологи, записні книжки, які можуть бути зафіксовані літературним 

жанром нарисового характеру, есе чи щоденника. Ідейно-тематична 

спрямованість української діаспорної прози освітлює переважно мілітарну, 

релігійну тематику, життя і побут українців у чужому просторі. Підрозділ 1.3. 

«Українська діаспорна мемуаристика як носій історичної та культурної 

пам’яті» розкриває історичну зумовленість моделювання літературних 

мемуарів, в яких зображено історичний період, епоху, коли жив і працював 

автор-оповідач. Обгрунтовано, що суб’єктивність спогадів  завжди витворює 

певну концепцію історичного періоду. 

Другий розділ – «Основоположні компоненти поетики мемуарно-

автобіографічної прози другої половини ХХ століття» – складається із п’яти 
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підрозділів. У підрозділі 2.1. «Осягнення просторово-часових концептів як 

форми існування реального світу» проінтерпретовано часово-просторові 

компоненти. З’ясовано, що нараційний час у спогадах, щоденнику, епістолі, 

тревелогах є центральною категорією, яка апелює до простору. Саме у 

просторі відбуваються події, про які веде мову письменник. У підрозділі 2.2. 

«Поетика моделювання абсурдності буття, кризи гуманістичних цінностей» 

широко проаналізовано абсурдний світ, оприявнений у спогадовій літературі, 

заперечення логіки як основоположного компоненту раціональності. Поетика 

абсурдності буття в прозі nonfiction увиразнює філософську категорію й 

віддзеркалює властивості світу з негативного боку. Абсурд є преверсією 

(позбавленням сенсу), позаяк він заперечує логіку. Підрозділ 2.3. 

«Соціопсихологічні домінанти поетики документально-автобіографічної 

прози» розкриває суспільно-політичну формацію, як елемент 

соціоекономічної категорії, в центрі якої – людина. Усі культурні й суспільно-

економічні процеси спрямовані на позбавлення блага суб’єкта. Таким 

суб’єктом є людина, яка здатна відтворювати, удосконалювати власний світ і, 

найголовніше, – розвивати цивілізацію. У підрозділі 2.4. «Системність 

поетики: тропи, ключові образи, мотиви» увиразнено поетикальну структуруа 

сучасної мемуаристики, яка є поліаспектною у проблемно-тематичній та 

художньо-стильовій матриці: оригінальність ідіостилю автора в процесі 

жанротворення; значущість впливу поетикальних засобів на читача;  

тематичні домінанти й мотиви спогадів письменника; художні прийоми 

внутрішньої організації прози nonfiction та їх вплив на формотворчі  моделі 

оригінальної конструкції тексту. У підрозділі 2.5. «Поетика паратекстуальних 

маркерів у трансгресії мемуарної прози» осмислено специфіку елементів 

паратексту, доведено, що заголовки розділів і мінітекстів прози nonfiction 

спрямовують реципієнта на поглиблене сприйняття твору. Заголовок 

ідентифікується у свідомості читача (наративне прогнозування) з майбутніми 

подіями, зафіксованими автором у мемуаристиці – складній метажанровій 

системі,  де різновекторно віддзеркалюється непросте буття людини в 
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соціумі.  

Третій розділ «Художні засоби творення трагічного і комічного в 

українській діаспорній мемуаристиці» складається із двох підрозділів. У 

підрозділі 3.1. «Поетика трагічного в діаспорній спогадовій літературі та 

форми його вираження» осмислено специфіку художнього втілення естетики 

трагічного в мемуарній літературі. Конфлікт людського «Я» письменники 

моделюють відповідно до трагедійного опису подій. У підрозділі 3.2. 

«Поетика сміхової культури як естетико-художній спосіб відображення 

дійсності» проаналізовано текстові компоненти діаспорної мемуарної прози, 

яка оприявнює гумор і сатиру. Продемонстровано на конкретних прикладах 

сміхову культуру документалістики, яка увиразнює національний колорит, 

ментальність, як спосіб мислення, складність життєвих колізій, перипетій 

долі людини. Розкрито естетико-художній спосіб відображення дійсності в 

нефікційній прозі, яка залежить від авторської інтенції, індивідуального 

художнього смаку, мовної грамотності й стилістичної вправності викладу 

матеріалу. 

У Висновках синтезовано результати дослідження. У роботі осмислено 

поетику мемуарної прози другої половини ХХ століття, твореної за межами 

української території. Поетичному стилю спогадовців притаманна 

репрезентація рефлексій, роздумів і медитативних станів, що є засобами 

вираження авторської свідомості, індивідуального стилю письменника. 

Майстерність творення спогадової літератури атрибутує елементи 

традиційної манери оповіді з яскраво вираженими рисами екзистенційного 

письма, ліричної настроєвості (В. Вовк, Анатоль Галан,  Д. Гуменна,   

І. Косач-Борисова, Г. Костюк, І. Кошелівець,  В. Франко,  

В. Чапленко), в яких модус національного є осердям внутрішніх розмислів і 

наратора, і мемуарних персонажів. Поетика абсурду оприявнена майже в усій 

еміграційній спогадовій літературі (епізодично чи панорамно) в стилі 

пародійності, іронічності, безглуздих ситуацій, алогічності у вчинках і мові 

персонажів, протиприродності панівного в реальному житті з використанням 
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ігрового ефекту. Поетика часу і простору хоч і є паралельними категоріями, 

одначе вони є взаємозалежними; поетика простору авторами змодельована у 

двоплощинності: то звужується в часі, то віддаляється. 

Ключові слова: мемуари, жанр, поетика, письменники української 

діаспори, час, простір, абсурдність буття, трагічне, сміхова культура,  

соціопсихологічні домінанти. 

SUMMARY 

Onyshchenko O. I.  Poetics of memoir`s prose of the Ukrainian 

diaspora`s writers of the second half of the twentieth century. 

Qualification scientific work on the rights of manuscripts. 

Thesis for a candidate degree in philology, specialty 10.01.01 – ukrainian 

literature» (014.01 – ukrainian language and literature). - Cherkasy National 

University named after Bogdan Khmelnytsky, Ministry of Education and Science 

of Ukraine, Cherkasy, 2019 

 

 The dissertation is devoted to the study of the problem of poetics of memoir 

prose writers of the Ukrainian diaspora of the second half of the twentieth century. 

The object of research is the most typical and most representative memoir and 

autobiographical works of Ukrainian foreign writers. The scientific novelty of the 

dissertation work is that on the basis of the analysis of non-fiction prose (memoirs, 

diaries) by Anatol Gak, Stepan Baran, Anatol Galan, Pasha Yemets, E. 

Zagachevsky, V. Korolyov-Staryi, I. Kosach-Borisova, G. Kostiuk V. Kulisha, Yu. 

Lavrinenko, T. Osmachky, O. Pashchenko, Y. Rusova, K. Turkala, A. Franko-

Klyuchko, V. Franko, Y. Sherekh, E. Shcherbakovskaya, Yar Slavutych, poetics 

components of the diaspora memorial literature are singled out and characterized: 

the concept of the world and the hero in the context of opposition to the author’s 

ideal of absurd medium; the expression of antithetical through the tragic form (the 

existential of death, the inner conflict of the character), poetics of the literary 

portrait of I. Franko (A. Franco-Kluchko, V. Franko, Stepan Baran), means of 

satirical image of reality (portrait, interior, detail, elements of the game (in the 
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works of Anatole Gak,) sociopsihologicheskih dominantes, which are the basis of 

the structural, semantic and stylistic specificity of the poetic components of the 

artistry of artists. By understanding various aspects of the artistic skill of 

memoirists, the cultural process in the Western Diaspora in the sociopsychological 

and aesthetic sections is objectively evaluated, which broadens the perception of 

the personality of this or that author, a figurative poetics in a given algorithm, 

which opens unidentified pages of the creative heritage of Ukrainian writers, 

typing it into the context of contemporary literary criticism. 

The first section «Theoretical and historical and literary discourse of the 

study of memoirs» consists of three divisions. In subsection 1.1. «Modern 

theoretical and methodological approaches to the study of the genre of the 

literature of fact» the theoretical and methodological basis of non-fiction prose is 

determined, in the base of which documentary materials, personal memories of the 

narrator are laid out and they are modeled in the format of free presentation. In 

accordance with the plan of the author of non-fiction prose it became clear that 

documentary materials can be submitted in full or fragmentary way. The basis of 

the study is classical hermeneutics (V. Dilthey, F. Schleiermacher), literary 

concepts (M. Bakhtin O. Halych, O. Losev, T. Cherkashin), ontological 

hermeneutics (G.G. Gadamer, M. Heidegger, P. Ricker) , the theory of receptive 

aesthetics (R. Gromiak, V. Iser, R. Ingarden, G. Sivokin, G. R. Jaws). Subsection 

1.2. «The ideological, thematic, genre-style orientation of the diaspora literature of 

the second half of the twentieth century» contains an analysis of metazhanur. The 

artistic and documentary genre forms have been specified, which include the most 

ancient trevolos, letters, memoirs, diaries, autobiographies, obituaries, notebooks, 

which can be recorded by the literary genre of essay essays, essays or diaries. The 

ideological and thematic orientation of Ukrainian diaspora prose mainly covers the 

militaristic, religious themes, life and life of Ukrainians in someone else’s space. 

Subsection 1.3. «Ukrainian Diaspora Memoirism as a Bearer of Historical and 

Cultural Memory» reveals the historical precondition of modeling literary 

memoirs, which depict the historical period, the era when the author and narrator 
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lived and worked. It is substantiated that the subjectivity of memories always 

creates a certain concept of the historical period. 

The second section – «The fundamental components of the poetics of 

memoir-autobiographical prose of the second half of the twentieth century» - 

consists of five subsections. In subsection 2.1. «The comprehension of spatial-

temporal concepts as the form of existence of the real world» the temporally-

spatial components have been interpreted out. It is proved out that the narrative 

time in memoirs, diaries, epistoles, and trelles is the central category that appeals 

to the space. Events that the writer speaks about is happening precisely in space. In 

subsection 2.2. «Poetics of modeling the absurdity of life, the crisis of humanistic 

values» the absurd world, expressed in the memoirs of literature is widely 

analyzed, the denial of logic as the fundamental component of rationality. Poetics 

of the absurdity of being in the prose of nonfiction permeates the philosophical 

category and reflects the properties of the world from the negative side. Absurd is 

the superstition (deprivation of meaning), because it denies logic. Subsection 2.3. 

«Socio-psychological dominant poetics of documentary-autobiographical prose» 

reveals socio-political formation as an element of socio-economic category, in the 

center of which is a person. All cultural and socio-economic processes are aimed at 

the good of the subject. Such a subject is a person who is able to reproduce, 

improve his own world and, most importantly, to develop civilization. In 

subsection 2.4. «The systematic of poetics: trails, key images, motifs» reveals the 

poetic structure of modern memoirs, which is a polyaspect in the problem-thematic 

and artistic-style matrix: the originality of the idiostyle of the author in the process 

of genre generation; the significance of the influence of poetics on the reader; 

thematic dominants and motives of the writer’s memories; artistic techniques of the 

internal organization of prose nonfiction and their influence on the form-making 

models of  the original text construction. In subsection 2.5. «Para-textuality - a 

means of author’s interpretation of society» the specifics of the elements of the 

partex is comprehended, it was proved that the headings of sections and mintects 

of prose nonfiction refer the recipient to the profound perception of the work. The 
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title is identified in the mind of the reader (narrative prediction) with respect to 

future events, recorded by the author in a memoir - a complex meta-academy 

system - where different-mindedness reflects the uneasy existence of man in 

society. 

The third section «Artistic means of creating a tragic and comic in Ukrainian 

diaspora memoirists» consists of two divisions. In section 3.1. «Poetics of Tragic 

in Diaspora Memorable Literature and the Form of Its Expression» the specifics of 

the artistic embodiment of the tragic aesthetics in memoir literature are 

comprehended. The conflict between human «I» writers is modeled in accordance 

with the tragic description of events. In section 3.2. «Poetics of laughter culture as 

an aesthetic-artistic way of reflection of reality»  the text components of diaspora 

memoir prose have been analyzed, which expresses humor and satire. A lyrical 

documentary culture that permeates national color, mentality as a way of thinking, 

the complexity of life’s conflicts, the vicissitudes of human destiny have been 

demonstrated on concrete examples. The aesthetic-artistic way of reflection of 

reality in non-fiction prose is revealed, which depends on the author’s intention, 

individual artistic taste, linguistic literacy and stylistic ability of presentation of the 

material. 

The conclusions synthesized the results of the study. The poetics of memoir 

prose of the second half of the twentieth century, created outside the Ukrainian 

territory, is comprehended in the work. The poetic style of memoirs is 

characterized by the representation of reflections, reflections and meditative states, 

which are means of expressing the author’s consciousness, the individual style of 

the writer. The skill of creating a memorable literature attributes the elements of 

the traditional manner of narratives with the pronounced features of existential 

writing, lyrical mood (V. Vovk, Anatol Galan, D. Humenna, I. Kosach-Borisova, G. 

Kostiuk, I. Koshelevets, V. Franko, V. Chaplenko), in which the mode of the 

national is the core of inner meanings and the narrator, and memoir characters. The 

poetics of the absurd are presented in almost all emigre literature (episodic or 

panoramic) in the style of parody, ironiness, senseless situations, logic in the 
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actions and language of the characters, the antinality of the dominant in real life, 

using the game effect. Although poetry of time and space is parallel, they are 

interdependent; The poetics of space by the authors are modeled in two-planes: 

then it narrows in time, then it is removed. 

Key words: memoirs, genre, poetics, writers of the Ukrainian diaspora, 

time, space, absurdity of existence, tragic, ridiculous culture, sociopsychological 

dominant. 
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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Науково-технічний та суспільно-

політичний розвиток людства упродовж ХХ століття зумовив філософсько-

літературне переосмислення буттєвих основ людини, її морально-етичних та 

духовних основ, а також здійснив переорієнтацію щодо перегляду ролі 

окремої особи в суспільстві зокрема та її мвсця у світі загалом. Друга 

половина ХХ століття  характеризується в Західній Європі  утвердженням в 

літературі філософії екзистенціалізму.,  жанрів інтелектуальної прози, 

письменники використовують художні прийоми від театру абсурду, 

сюрреалізму до постмодернізму.  

У творчості письменників Лесі Богуславець, О. Гай-Головка, Анатоля 

Гака, В. Вовк, І. Кошелівця, М. Лазорського, Д. Нитченка, Л. Палій, А. 

Франко-Ключко  задекларовано переосмислення буття людини у світі 

абсурду, постійної боротьби за виживання, боротьби добра зі злом, апелюючи 

до духовного вдосконалення особистості, її духовних сил. Імена діаспорних 

письменників стали відомі читачам сучасної України після проголошення 

незалежності. До того часу їхня творчість перебувала на периферії 

національного літературного процесу: художній доробок митців практично не 

осмислила критика, а переважна частина творів, найпаче спогадового 

характеру, донині чекає на дослідників. Різножанрове розмаїття художньо-

документального світу письменників української діаспори розкрили у своїх  

літературознавчих розвідках Г. Костюк, Ю. Шевельов, О. Мишанич, М. 

Слабошпицький, В. Мацько, Д. Чуб (Нитченко), С.. Крижанівський, М. 

Павлишин та ін. Одначе слід відзначити їх переважно спорадичний характер, 

фрагментарно осмислений. Донині не маємо цілісного уявлення про 

мемуарну літературу письменників української діаспори.  

Окремим етапам розвитку українського спогадового письма присвячено 
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наукові праці Т. Гажі (українська літературна мемуаристика другої половини 

ХХ ст.), О. Галича (українська літературна мемуаристика ХХ – початку ХХІ 

ст.), Н. Колошук (українська табірна проза ХХ ст.), Г. Маслюченко (художні 

мемуари й автобіографічна повість 90-х років ХХ ст.), В. Пустовіт 

(українська мемуаристика ХІХ ст.), С. Сіверської (автобіографічна проза 

кінця ХХ – початку ХХІ ст.), О. Скнаріної (українська мемуаристика кінця 

ХХ – початку ХХІ ст.), Т. Черкашиної (мемуарно-автобіографічна проза ХХ 

століття: українська візія). Регіонально маркованим є дослідження 

М. Федунь, яка звернулася до комплексного вивчення мемуарної літератури 

Галичини кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.  Окремі літературознавчі 

студії присвячено системному аналізу мемуарного спадку У. Самчука (А. 

Цяпа, М. Цехмейструк), Д. Гуменної (В. Родигіна, Т. Швець), Н. Суровцової 

(Л. Якименко),  Г. Костюка (Н. Баштова, Н. Сопельник).  

Новий науковий підхід до мемуаристики задекларовано у працях І. 

Старовойтенко, А. Цяпи, Т. Черкашиної, О. Рарицького.  Кінець ХХ століття 

ознаменувався посиленою увагою дослідників до нефікційної літератури, 

розширилась її жанрова палітра, з`являється низка біографічно-мемуарних 

студій О. Галича, В. Мельника, Р Лубківського, в яких порушуються питання 

національного пафосу, специфіки інтимного та суспільного, синтезу взаємодії 

історичних фактів та художнього домислу у творенні конкретного образу в 

спогадовій літературі. 

Проте все ще потребує наукового осмислення поетика української 

діаспорної мемуарно-автобіографічної прози. Складність полягає в тому, що 

окремі спогадові твори, які вийшли друком невеликими накладами протягом 

минулого століття за кордоном, досі є невідомими широкому загалу читачів 

(зокрема Анатоля Гака, А. Франко-Ключко, Лесі Богуславець, Д. Нитченка), 

деякі досі недруковані (щоденники О. Гай-Головка, Д. Гуменної). 

Отже, очевидною є потреба повернення і до літературного життя, і до 

наукового обігу діаспорної літератури нон-фікшн. Літературознавче 

дослідження доробку митців покликане поглибити уявлення про поетику 
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вітчизняного діаспорного письменства, а повернення до літературного 

процесу імен і творів в цілому лише збагатить його, відкриє простір 

уявленню  про національну літературу як цілісну і повну. 

 Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами.  

Роботу виконано на кафедрі української літератури й компаративістики 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

відповідно до складової частини комплексної науково-дослідницької теми 

«Українська література в контексті світової: теоретичний, історичний, 

методологічний аспекти (державний реєстраційний номер 0116U003849)». 

Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії (протокол №11 від 25 листопада 2015 р.) й  

узгоджено на засіданні Вченої ради Черкаського національного університету 

імені Богдана Хмельницького (протокол № 2 від 17 жовтня 2017 р.). 

Мета дослідження – виявити домінанти поетики у творчості 

мемуаристів української діаспори другої половини ХХ століття. 

Досягнення мети передбачає розв’язання таких завдань: 

– уточнити сучасні теоретико-методологічні підходи в  дослідженні 

жанру літератури факту; 

– осмислити поетикальне осягнення просторово-часових концептів як 

форми існування світу; 

– схарактеризувати поетику часу й простору, абсурдності буття в 

українській діаспорній спогадовій прозі другої половини ХХ століття; 

– розкрити поетикальну системність, що виявляється у тропах, 

генериці, ключових образах, мотивах; 

– з’ясувати поетику паратекстуальних маркерів у трансгресії мемуарної 

прози, виявити функції навколотекстових компонентів у ракурсі авторської 

інтерпретації соціуму; 

– проаналізувати поетико-естетичні принципи формування категорій 

трагічного і комічного в діаспорній спогадовій літературі та способи їхнього 

вираження; 
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– обгрунтувати внесок діаспорних письменників у розвиток української 

спогадової літератури. 

Об’єктом дослідження є мемуарно-автобіографічні твори: В. Артимів 

«Чуєш, сурми грають. У Похідній групі – до берегів Дніпра (спогади з Другої 

світової війни)», С.  Баран. «З моїх спогадів про Івана Франка», О. Гай-

Головко «Смертельною дорогою: спогади», Анатоль Гак  (Іван Антипенко) 

«Від Гуляй-Поля до Нью-Йорку», Анатоль Галан (Анатолій Калиновський) 

«Будні совєтського журналіста», М. Громенко  «У великому рейді», Паша 

Ємець «Дорогою терпіння», Є. Загачевський «Львівська братія», В. Королів-

Старий  «Згадки про мою смерть», І. Косач-Борисова «Із минулого і 

пережитого», Г. Костюк «Зустрічі і прощання», В. Куліш «Слово про будинок 

«Слово», Ю. Лавріненко «Чорна пурга»,  М. Ореста (Зерова), Т. Осьмачка  

«Павло Филипович», О. Пащенко  «Матеріали до життєпису», Ю. Русов «На 

Північ», К. Туркало «Спогади», В. Франко «Спомини», В. Чапленко  «Кому 

повім печаль мою?», «Його таємниця», М. Чарторийський «Проща до святих 

місць», Ю. Шерех «МУР і я в МУРі», Є. Щербаківська «Мої спогади про 

Миколу Лисенка», Яр Славутич «Козак і Амазонка», збірник «Спогади про 

Модеста Левицького» (передмова Ю. Луцика-Мулика). 

До розгляду в дисертації залучено також листи окремих письменників, 

фрагменти щоденникових записів, літературно-критичні статті, рецензії в 

періодичній пресі, матеріали Відділу рукописних фондів і текстології 

Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, Центрального 

державного архіву-музею літератури і мистецтва України.  

 Предмет дослідження – структуротвірні аспекти поетики  в 

українській діаспорній  мемуарній  прозі другої половини ХХ століття.  

Для реалізації мети та виконання поставлених завдань застосовано 

наступні методи дослідження:  біографічний метод використано для 

осмислення поетики спогадової літератури у її зв’язку з біографією 

письменника, середовищем,  соціальними та художніми ідеями, епохою, в 

якій жив і творчо працював автор мемуарів; філологічний метод сприяв 
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детальному вивченню тексту, його теоретичному обгрунтуванню, описові, 

узагальненню простудійованого матеріалу та його концептуалізації; 

типологічний метод передбачає виявлення і зіставлення домінантних 

образотворчих, поетикальних та лейтмотивних засобів зі схожими засобами 

та прийомами в українських та зарубіжних письменників, культурологів, 

філософів й психологів;  Антропологічний підхід та елементи психоаналізу, 

рецептивної естетики уможливили розширити спектр наукових пошуків, 

посприяли з'ясуванню психології автора, його внутрішнього світу, читацького 

сприйняття документалістики, виявленню особливостей поетики мемуарної 

прози письменників української діаспори другої половини ХХ століття. У 

дослідженні також використано методику концептуального аналізу для 

розкриття ключових понять, метаобразів нефікційної прози, виявлення у ній 

специфіки національної концептосфери на основі засобів мовної об'єктивації 

концептів. 

Теоретико-методологічну основу дисертації склали теоретико й 

історико-літературні, культурологічні, філософські праці українських та  

зарубіжних науковців. Проблему поетики другої половини ХХ століття 

вивчали  О. Галич, Л. Гаранін, Р. Гром’як, Д. Гусар-Струк,  В. Десан, О. 

Девіс, Д. Дюришин, Е. Еріксон, Б. Іванюк, Н. Копистянська, Г. Костюк, C. 

Михида,  Я. Нагорний, М. Наєнко, Д. Наливайко, Л. Тарнашинська, М. 

Ткачук,  Ю. Шевельов.  Теоретичний феномен поетики, обґрунтування 

зародження його появи та розвитку в українському та зарубіжному 

літературознавстві висвітлено у працях І. Арнольд, А. Ассман, М. Бахтіна, Ф. 

Бацевича, А. Бергсона, Н. Бернадської, В. Бехтєрева, Т. Бовсунівської, Ю. 

Борева, Д. Вілфріда, Ж. Женетта, Ф. Ізера,  Ю. Крістєвої, С. Михиди,  В. 

Телії, Ф. Уілрайта, І. Франка,  Г.-Р. Яусса, а також дослідження з питань 

філософії, культурології, психології, соціології   А. Ассман,   Л. Виготського, 

Р. Інгардена, А. Камю, С. Кримського,  В. Личковаха,  В. Петрушенка, П. 

Рікера, Ж.-П. Сартра, Ш.-О. Сент-Бева, З. Фрейда, Е. Фромма, М. Фуко, Н. 

Хамітова, Ф. Шеллінга, А. Шопенгауера, К. Юнга. Проблему жанрово-
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стильової  специфіки  прози nonfiction  розглядали сучасні літературознавці 

А. Ільків, Є. Кирилова, С. Кіраль,  Ю. Ковалів, Г. Мазоха, О. Матвєєва, В. 

Мацько, М. Медарич, С. Підопригора,  Ю. Подлубнова, В. Пустовіт, О. 

Рарицький, А. Цяпа, Т. Черкашина,  Т. Швець та інші.  

Огляд останніх, іноді суперечливих, поглядів дозволив відтворити 

повну картину літературного процесу на еміграції другої половини  ХХ 

століття, духовного феномену мемуаристів у ньому. 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що  вперше:  

–  на основі аналізу нефікційної прози (мемуарів, щоденників) О. 

Воропая, О. Гай-Головка, Анатоля Гака, Анатоля Галана, Д. Гуменної, В. 

Короліва-Старого, І. Косач-Борисової, Г. Костюка, І. Кошелівця, Ю. 

Лавріненка,  К. Туркала, А. Франко-Ключко, В. Франка, В. Чапленка,  Ю. 

Шереха, Є. Щербаківської, Яра Славутича в українському літературознавстві 

виокремлено й схарактеризовано такі опорні складові поетики, яких ще не 

аналізували дослідники, як от: концепція світу і персонажа в контексті 

опозиції «громадської людини» (авторського ідеалу) абсурдному 

середовищу; їхнє вираження через форми трагічного (екзистенціал смерті, 

внутрішній конфлікт персонажа, образ-символ чужини (Д. Гуменна), поетика 

літературного портрета І. Франка (Степана Барана, А. Франко-Ключко, В. 

Франко), міфологеми дороги, засоби сатиричного зображення дійсності 

(портрет, інтер’єр, деталь, елементи гри (у творах Анатоля Гака, А. Галана, і 

в листі Г. Коваленка до В. Винниченка); соціопсихологічні домінанти, що є 

підґрунтям структурної, семантичної і стилістичної специфіки поетикальних 

складових художності митців;   

– осягаючи різні аспекти художньої майстерності мемуаристів, 

об’єктивно оцінено культурний процес в еміграції на соціопсихологічному та 

естетичному зрізах, що розширює уявлення про образну поетику в заданому 

алгоритмі, особистість того чи іншого автора, відкриває непізнані сторінки 

творчої спадщини літераторів української еміграції; 
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– до наукового обігу вперше повернено корпус спогадів В. Короліва-

Старого, В. Чапленка, Анатоля Гака (І. Антипенка), Анатоля  Галана 

(Калиновського), О. Воропая, І. Косач-Борисової, К. Туркала, Є. 

Щербаківської, Яра Славутича, вписано їх в контекст сучасного 

літературознавства. 

удосконалено:  

– концептуальну стратегію поетики саможиттєпису в аспекті 

психологічної сутності творчого процесу, соціальної та діяльнісної 

мислительної рефлексії, мотивами і тематикою охоплення життєвих явищ, 

проблематикою, художньо-документальним осмисленням;  

– виявлено, що у мемуарних текстах факти увиразненено подієвим 

статусом; 

– схарактеризовано поетику художності діаспорної прози nonfiction 

другої половини ХХ століття, наративні стратегії розповідання, що їх 

змодельовано у часових, подієвих, комунікативних, естетичних ракурсах.  

Наративна картина довкілля побудована на реальних подіях і фактах, з 

незначним ступенем белетризації прози: перше місце належить поетиці 

простору, візуалізованому осяяню, враженням від побаченого; 

–  з'ясовано у третьому розділі окремі прийоми внутрішньої гармонії і 

дисгармонії реальних персонажів –  реакція  на зовнішні чинники, довкілля.  

набуло подальшого розвитку: 

–  історико-теоретичні положення зарубіжних та вітчизняних 

літературознавців щодо майстерного творення мемуарної  прози,  наративних 

стратегій літератури особового походження (А, Ассман,  Д. Дюришин, Ж. 

Женетт, Є. Лох, М. Мігель, М. Бахтін, Ю. Подлубнова,  Т. Бовсунівська, А. 

Ільків, А. Цяпа); 

– підходи у визначенні дефініції «саможиттєпис», головним героєм якого є 

сам автор в експресивно-мовленнєвій формі оповіді,  в результаті якої 

забезпечується  взаємозв’язок і взаємодія елементів художнього цілого; 

– висвітлення явищ синтезу різних творчих систем у майстерному 
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моделюванні української мемуарної  літератури, твореної  у країнах Заходу.  

Практичне значення дисертації. Висновки роботи істотно 

розширюють уявлення про художній світ нефікційної прози українських 

діаспорних письменників другої половини ХХ століття, їхнє місце в 

контексті сучасної української  літератури. 

Результати дослідження можуть бути використані при читанні курсів 

лекцій з теорії та історії літератури, спецкурсів з історії української 

літератури ХХ ст., під час написання курсових, дипломних робіт, навчальних 

посібників з історії української літератури, при проведенні факультативних 

занять і в позаурочній роботі зі студентами. 

Апробація роботи. Дисертацію обговорено на засіданнях кафедри 

української літератури й компаративістики Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького. Окремі аспекти дисертації 

оприлюднювалися у формі доповідей на наукових і науково-практичних 

конференціях різного рівня, серед яких: міжнародні – «Сучасна філологія: 

актуальні питання та перспективи дослідження» (Люблін, 2017), «Сучасний 

вимір філологічних наук» (Львів,  2017), «Українська література в 

загальноєвропейському контексті» (Ужгород, 2018), «Перетин мов і 

літератур у загальноєвропейському контексті» (Ужгород, 2018), «Григорій 

Костюк та його доба» (до 115-річчя від дня народження літературознавця)» 

(Кам’янець-Подільський, 2017); всеукраїнські  –  «Інновації в сучасній 

філологічній науці (до 115-річчя з дня народження академіка Григорія 

Костюка)» (Хмельницький, 2017), «Михайло Стельмах у новітніх парадигмах 

наукового знання» (Вінниця, 2017), «Творчість Олеся Гончара в 

українському та загальноєвропейському контексті» (Хмельницький, 2018); 

регіональні – «Вплив ідей Реформації на розвиток сучасної освіти і 

педагогічної науки», присвячена  500-річчю Реформації (Хмельницький, 

2017). 
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Основні положення дисертації викладено в 9 публікаціях, 5 із яких – 

у наукових фахових виданнях України, 1 – надруковано за кордоном, 3 – у 

збірниках матеріалів конференції. Усі статті одноосібні.  

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, підрозділів, висновків до них, загальних висновків та списку 

використаних джерел. Загальний обсяг становить 204 сторінки, із них – 179  

сторінок основного тексту. Список використаних джерел містить 243 

найменування, із них 40 – іноземні.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНИЙ ДИСКУРС 

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕМУАРІВ 

 

 

У розділі йдеться про сучасні теоретико-методологічні підходи в 

дослідженні жанру літератури факту. Базовою основою дослідження 

художньої інтерпретації є класична герменевтика (Ф. Шлейєрмахер, В. 

Дільтей, літературознавчі концепції (О. Галич, Т. Черкашина, М. Бахтін, О. 

Лосєв), онтологічна герменевтика (П. Рікер, М. Гайдеггер, Г.-Г. Гадамер), 

теорія рецептивної естетики (Г. Сивокінь, Р. Гром’як, Р. Інгарден,  Г.-Р. Яусс, 

В.Ізер). Зокрема,  Г.-Р. Яусс стверджує про стимулюючу рецепцію, що нею є  

«самозадоволення у задоволенні іншої людини» (Selbstgenuss im 

Fremdgenuß). Задоволення атрибутує споріднені фази, що їх науковець 

називає poesis, aisthesis, catharsis, тобто поезія, чуття, очищення. Перша фаза 

– зустріч-знайомство читача з літературним твором, друга – відчуття-

сприйняття естетичних цінностей, третя – ідентифікація реципієнта з 

персонажами твору [203, с. 372]. 

Розглянуто мемуарно-автобіографічні жанри, жанрові різновиди і 

жанрові модифікації в українській діаспорній спогадовій прозі другої 

половини ХХ століття. Уточнено художньо-документальні жанрові форми, 

до яких  відносимо найдавніші тревелоги, листи, мемуари, щоденники, 

автобіографії, некрологи, записні книжки, які можуть бути зафіксовані 

літературним жанром нарисового характеру, есе чи щоденника. У розділі 

дисертаційної роботи досліджено історичну зумовленість моделювання 

літературних мемуарів, в яких розкрито історичний період, епоху, коли жив і 

працював автор-оповідач. Обгрунтовано, що суб’єктивність спогадів  завжди 

витворює певну концепцію історичного періоду. 

Вивчаючи явище діалогічного розуміння, Г.-Р. Яусс вказує на дві 

складові в аспекті відношень текст / читач  –  це вплив (спричинений 
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текстом) і рецепція (спричинена адресатом) як осердя конкретизації смислу. 

На думку теоретика літератури, у комунікативному ланцюгу письменник є 

водночас читачем, якому призначений твір, інтерпретатор же спершу стає 

читачем, і лише пізніше він вступає в «діалог» з автором і його текстом. Про 

діалогічне порозуміння Г.-Р. Яусс каже, що воно настає у той час, коли і 

автор, і уважний читач, який «власний досвід кориґує і поширює досвід 

іншого» [145, с. 378–379]. Утім, Я. Нагорний застерігає: «Таке «порозуміння» 

приховує суб’єктивне апріорі, оскільки оцінка того чи іншого художнього 

явища залежить від світогляду, світобачення, волі критика сміливо йти 

назустріч новому віянню часу і бачити перспективу» [115, с. 17].  

Сучасні теоретико-методологічні підходи щодо дослідження жанрово-

стильового аспекту літератури факту науковці розглядають, враховуючи 

своєрідність індивідуально-авторської манери письма майстра слова. 

Академік Д. Наливайко потлумачує стиль, що увиразнюється «як на рівні 

окремого твору, так і на рівні творчості митця і цілих течій та напрямів, – в 

останніх, зрозуміло, не з такою чіткістю і послідовністю» [117, с. 8]. 

Науковцю йдеться про те, що дослідники «одні більше тяжіють... до 

мистецтвознавчого розуміння стилю як категорії естетичної... інші ж більш 

схильні до філологічного розуміння стилю як категорії передусім мовної, як 

принципів і форм використання мови в художній літературі, організації її 

зображально-виражальних засобів і можливостей» [117, с. 4]. 

Українська діаспорна мемуарна проза має свої етнонаціональні 

особливості творення – збереження ідентичності в чужомовному 

середовищі.. Оскільки мемуари є літературним жанром у формі спогадів про 

минувшину, то, отже, під час творчого процесу значна роль відводиться 

пам’яті як продукту суспільної свідомості. Дослідниця Л. Нагорна 

закцентовує на різновидах пам’яті: «Строго кажучи, колективна пам’ять – це 

своєрідний фантом; у біологічному сенсі її не існує. Коли говорять про 

соціальну, етнічну, конфесійну чи якусь іншу пам’ять, мають на увазі радше 

різновиди колективної обумовленості пам’яті, які, кожний по-своєму, 
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фільтрують індивідуальний досвід, виробляючи критерії істинного й 

хибного» [114, с. 22]. Історичні обставини трагічної для України епохи, доби 

масштабних соціальних експериментів, кривавих диктатур знайшли 

відображення в художньо-документальній прозі українських письменників, 

які працювали на еміграції. Вони переповідали про трагічний досвід, набутий 

в силу політичних обставин, з причини якої змушено покинули рідну землю, 

подали образ не лише персонажів, а й рідної України. 

 

1.1. Сучасні теоретико-методологічні підходи в дослідженні жанру 

літератури факту 

 

Спогади, щоденники, нотатки називають документальною, 

нефікційною прозою або літературою факту, позаяк в їхню основу покладено 

документальні матеріали, особисті спогади наратора і вони змодельовані у 

форматі вільного викладу. Відповідно до задуму автора нефікційної прози 

документальні матеріали можуть бути подані повністю або фрагментарно. 

Крім публіцистичного викладу думок, письменницькі спогади містять низку 

художніх елементів, стилістичних фігур, тропів. Така стильова взаємодія є 

універсальною, текст може мати спільні джерела жанрів (нарис, інтерв’ю, 

усна оповідь, стаття, замальовка) тем, ідей, сюжетів, особливо, коли в 

спогадовій літературі автор вдається до джерела інтертекстуальності, 

залучаючи в структуру безпосередню «присутність» чужих творів, цитат (з 

посиланням чи без нього на авторів), елементи одного із видів мистецтва, 

взаємодію особистісного чи суспільного досвіду  і тих проблем, що їх 

заторкує оповідач. Відповідно до нових методологічних і теоретичних 

функцій літературознавства, загальнонаукових принципів дослідження 

спробуємо проінтерпретувати динамічні процеси розвитку діаспорної 

мемуарної прози другої половини ХХ століття й у такий спосіб вийти на нові 

координати, які сприятимуть досягненню науково-доослідної мети, означеної 

у вступній частині нашої роботи.  
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У праці «Естетичний досвід і літературна герменевтика»  Г.-Р. Яусс  

висловлює таку квінтесенцію: «Філософія мистецтва, доки вона перебувала 

під чаром естетики твору, вбачала діалогічність насамперед у вершинних 

зразках поетичної творчости як діялозі авторів, який здіймається над 

традиційною низкою посередности до позачасового, і відкривала погляд на 

генезу великих творів, яка розумілася у діялектиці наслідувань і творчости, 

формування і ревізії естетичного канону. Залучити адресата літератури до 

діялогу її творців, усвідомити його частку в конституюванні сенсу і запитати, 

як може твір мистецтва бути закритим у собі і водночас відкритим, залежним 

від тлумачення...» [203, с. 382]. Під творцями літератури Ганс Роберт Яусс 

має на думці саме взаємодію автора і читача, центральне місце відводить 

рецептивній естетиці, як різновиду естетичної теорії, що сфокусовується на 

проблемі сприйняття й осмислення літературного твору, його впливу на 

читача, де взаємодіють вищеозначені трифазні компоненти: поезія, чуття, 

катарсис. 

Не можна обійти увагою й методологічні напрацювання сучасних 

українських науковців, зокрема О. Кирилюка, С. Кримського, В. Личковах. 

Філософ О. Кирилюк у своїх працях значну увагу приділяє проблемі 

культури, літератури зокрема, національній самосвідомості, національній 

автентичності, що з особливою силою оприявнено у спогадах письменників 

української діаспори. В. Личковах присвятив низку праць естетиці слова, 

філософії мистецтва, зокрема «Дивосад культури» (Чернігів, 2006). 

Культуролог С. Кримський закцентовує на значенні рідного слова в житті 

особистості, патріота своєї нації: «...Лазар Баранович пише книгу «Меч 

духовний», де порівнює слово з козацькою шаблею. Слово розумілося як 

зброя, більше того – відбувалося освячення слова, як духовної батьківщини. 

Обожнення слова спостерігається на всіх етапах української історії. Це також 

архетип. Шевченко їде в заслання, беручи з собою рідну мову. Таким чином 

він Батьківщину з собою носить. І він створює молитву слова. Мова – не 

лише спосіб спілкування, це, насамперед, форма культури, якою ми живемо, 



 

 

27 

це спосіб мислення. А значить – і спосіб діяння» [144].  

Ідеться про інтерпретаційне поле щодо художнього світу прози 

nonfiction, вивчення безпосередніх джерел надхнення мемуариста, якому 

сприяє власний досвід. Останній умовно можна співвіднести до дихотомії 

зовнішній і внутрішній. Зовнішній досвід є об’єктивним, його легко можна 

визначити за допомогою біографічного методу. Внутрішній досвід 

мемуариста має свої особливості у теоретичному визначенні, він пов’язаний 

із психологічним методом, який враховує езотеричні помисли, задум автора, 

його переконання, професійні інтереси, психофізичні (емпіричні) реальності 

власного Я («Ego»), інтенційну активність  свідомості (продукти діяльності 

органів чуття, уяви, «вчування сутності», ідеації). Письменникові, як і 

людині будь-якої іншої професії, властивий специфічний духовний акт 

ідеація, тобто знання апріорі, за допомогою чого особистість пізнає сутнісні 

форми й існування світу.  

Інтерпретатор не обходить увагою «вічні теми»: любов, війна і мир, 

морально-етичні проблеми як універсалії буття людини. Специфіка 

потлумачення суголосна індивідуальному підходу щодо розуміння й 

осмислення художнього світу, довкілля, основ буття, світоглядної функції 

естетики, загальних законів власної діяльності митця, підгрунтя його 

творчості. Для дослідника аспектом художнього тлумачення людського 

існування є спроба зрозуміти й проінтерпретувати своєрідну 

індивідуальність, герменевтику душі, що особливо увиразнюється  в 

моделюванні портрета персонажа (персонажів), автопортрета й біографії. 

Спостерігаючи за портретною характеристикою, виходимо на простір 

інтерпретації соціального статусу, долі персонажів, а зчаста – окремої 

особистості, яка є уособленням історичного чи суто національного героя, 

носія ознаки українського менталітету. До слова, автопортрет надає привід 

для осмислення і характеру автора, і його творчості. Герой автобіографії – 

художній образ, який не існує поза соціальним оточенням, довкіллям,  тому в 

осерді будь-якої порушеної теми, суспільного явища лежить антропологічний 
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фактор, трансформований на міжособистісні чи соціальні стосунки 

персонажа. Останні оприявнено і всередині суспільства, і між соціумами-

рядами, залежно від індивідуального стилю мемуариста, зображення ним 

об’єктивних / суб’єктивних фактів, явищ, порушеної проблематики. 

Дослідниця О. Колесник, апелюючи до рецепції Ю. Лотмана, вважає, 

що «...створення узагальненого образу є результатом складного процесу 

осягнення буття та виділення його загальних закономірностей, в якому 

митець виступає як культуролог та філософ. На думку Ю. Лотмана, зріле 

мистецтво прагне до імітації нехудожньої мови, що веде, зокрема, до 

використання документів» [66, c. 22]. До слова, у щоденникових зошитах Д. 

Гуменна зчаста вдається до археологічних документів, наукових публікацій з 

тим, щоб вивести в художньому світі більш-менш правдивий образ людини 

доби Трипільської культури, звідки, на її переконання, зродилась українська 

спільнота. Таким твердженням письменниці сприяв пленеризм, її участь 

наприкінці тридцятих років минулого століття в археологічних розкопках 

разом з істориком Неонілою Кордиш. Ніби опонуючи письменниці, С. 

Кримський говорить про архетипи української нації таке: «От кажуть про 

Трипілля. Але ж трипільці — це не українці. Це середземноморська раса… 

Якось я запитав у антропологів: «Як же вони виглядали, ці трипільці?». І 

вони мені сказали: «Ти дивився фільми Рязанова? Там є акторка Лія 

Ахеджакова. Так вона типова трипілька». Саме так виглядали трипільці: 

маленькі, чорняві, худенькі… Це не українці. Але наше коріння там…» [144]. 

Вдаючись до міфологічної і раціональної концепцій творення світу і людини 

в ньому, Д. Гуменна предметно-речовим контурам надає ознак 

праслов’янської традиційної культури, об’єктам живої і неживої природи – 

символічного значення. Раціональні умовисновки авторка, очевидно,  

виводить, спираючись на «предметний фрагмент культури, котрий утілив у 

собі технічні, наукові, естетичні досягнення цивілізації» [91, с. 83].  

Про різновекторні підходи в осягненні сутності та методів 

інтерпретації літературного твору свідчить методологічний плюралізм 
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філософсько-філологічної думки XX століття. Скажімо, Р. Інґарден, 

обґрунтовуючи інтенціональність мистецтва слова, розкрив методику 

дуальності існування літературного твору. Науковець довів, що такий 

феномен двоїстості лежить у площині аксіоми, коли кожному реальному 

твердженню відповідає інше тлумачення. Дуальність зароджується у 

свідомості письменника і продовжує існувати у вигляді естетичного ейдосу 

(образу). Означений естетичний ідеал з’являється перед читачем завдяки 

«посередникові», яким є текст у вигляді зматеріалізованої знакової системи. 

Р. Інґарден пояснює свою тезу дешифрування та розуміння поліаспектності, 

поліградації-нашарування літературного твору, його схематичності та певної  

конкретизації естетичного предмета. Такий теоретичний підхід студіювання 

твору мистецтва зчаста викликав дискусію серед літературознавців, водночас 

формуючи методологію тоді, коли відбувалось утвердження семіотики, 

структуралізму, рецептивної естетики, що її активно розробляли теоретики 

герменевтики й інтерпретації тексту [219, с. 162].  Під час наукових дискусій 

обговорювалися поняття співвідношень текст-інтертекстуальність; образ-

знак; твір-текст-дискурс, одначе не враховувалися інтереси пересічного 

реципієнта, якого передовсім цікавила рецептивна естетика, власне 

прочитаний твір, а не наукова інтерпретація знаково-комунікативної системи. 

Читач, ознайомившись із твором, саморефлексує над ним, розмовляє 

подумки про його якість. Для читача важливим є компаративний метод, коли 

він, прочитавши рідномовний твір і подібний за тематикою твір зарубіжної 

літератури, шляхом порівняння виявляє загальне й особливе, процеси їх 

взаємозв’язку, взаємодії, взаємовпливу, запозичення.  При зіставленні текстів 

враховуються стильові явища, схожість чи відмінність художнього світу, 

мова й образи нараторів,  персонажів, проблематика, теми, ідеї, фабули-

сюжети спогадів, травелогів тощо. Ясно, беручи до уваги зіставні операції, 

методологічні рефлексії, теоретики літератури зважають на художню 

образність, експресивні різновиди мови, реалізацію авторської інтенції,  

мовну (комунікативну) інтенцію, яка, за визначенням Ф. Бацевича, є 
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осмисленим наміром автора визначати внутрішню програму мовлення та 

спосіб її втілення в художній практиці [8, c. 115].   

Осмислюючи феномен рецептивної естетики, теоретико-літературних 

новацій, словацький дослідник Д. Дюришин у монографії «Teoria 

medziliterarneho procesu» [213], постулює деякі варіанти естетичного 

сприйняття тексту. Так, його «Теорія міжлітературного процесу» спрямовує 

читача на детальне вивчення твору, власні духовні процеси, що спонукають 

до відтворення у свідомості естетичного, аксіологічного сприйняття світу. На 

нашу думку, праця Д. Дюришина не розкриває матеріал широформатно, в 

повній мірі, а лише орієнтує дослідників літературного процесу на методи 

естетичного сприймання й осмислення феномена рецептивної 

опосередкованості в компаративному ключі.  

У щоденниках, спогадах письменників української діаспори присутня 

тріада компонентів у вигляді займенника, іменника й дієслова: сам – життя – 

пишу. На займенникову конструкцію написання літературних мемуарів, в 

яких виразно постає автобіографічний  текст і контекст, в яких чітко 

увиразнюється нарація про самого автора, власне життя, визначні події, 

побудованих на спогадах, вказує і німецькомовний термін «Selbstbiographie», 

що в буквальному значенні слова перекладається дослівно як 

«самобіографія», але в Україні традиційно прийнято вживати дефініцію 

«автобіографія». На користь терміну «самобіографія» дослідник німецької 

літератури Рольф Тарот апелює до термінологічної практики, й доводить, що 

термін «самобіографія» атрибутує самостійний жанр ще із 1796 р., дещо 

раніше від уживання дефініції «автобіографія», появу якої мовознавці 

зафіксували в 1809 р. [241, с. 27]. 

В українському літературознавстві також зустрічаємо позначення 

автобіографічного твору словосполученням, в компоненті якого є займенник. 

Так, Т. Черкашина в дисертаційному дослідженні, присвяченому українській 

мемуарно-автобіографічній прозі ХХ століття, зазначає: «Типовими рисами 

документальної автобіографії, репрезентованої зокрема саможиттєписами М. 
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Грушевського і Д. Багалія, стали тяжіння до суворої фактографічності, 

правдивості, наукової аналітичності, неупередженість висловлених думок, 

уникання особистісних оцінок і суджень, незначна емоційна забарвленість, 

уведення до авторського тексту великої кількості документальних, передусім 

офіційних, джерел, акцентація уваги на зовнішньоподієвому боці життя 

автора і т. ін. У документальних автобіографіях переважала оповідна манера 

подачі саможиттєписного ( курсив наш. – О.О.) матеріалу, твори були чітко 

структурованими та логічно послідовними» [184, с.12]. Проілюстрований 

матеріал, свідчить про застосування в останньому реченні не тавтології, де 

має бути поєднання однокореневих слів задля позначення експресивного 

відтінку понять, а саме – плеоназму, результат поєднання українського слова 

з іншомовним. Адже автобіографія з грецької (αὐτός– сам, βίος – життя, 

γράφω – пишу) в перекладі українською звучить як саможиттєпис, тобто – це 

літературний жанр, головним героєм якого є сам автор, який пише про власне 

життя. В лексемі автобіографія вже включено поняття, позначене 

означальним займенником «сам».  

Отже, вищеозначена тріада компонентів вказує на автобіографічну 

літературу, де оприявнено власний життєпис автора, навіть тоді, коли він 

говорить про оточення. Художній прийом «присутності» власного Я 

прочитується в зображенні Іншого за законом дискретності (перерваності) 

інформації про себе, одначе, розповідаючи про оточення чи зображуючи 

реального персонажа, в тексті неодмінно присутній автор з його 

суб’єктивною оцінкою, аналітичним мисленням, власним баченням й описом 

довкілля. Іноді наративна стратегія автора, навпаки, оприявнюється в Я-

голосі розповідача персонажа (стилізований під «внутрішній монолог»), 

формуючи реальність наративної історії, учасником чи свідком був автор 

мемуарів. З погляду Ж. Женетта, Я-»голос» – це «джерело, гарант і 

організатор оповіді …аналітик і коментатор… стиліст» [9, с. 185].   

Про дихотомію Я-Інший веде мову А. Цяпа, досліджуючи в 

порівняльному аспекті творчість письменників У. Самчука та Е. Канетті, 
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резюмуючи: «Автобіографи Самчук та Канетті послуговуються однаковим 

автобіографічним методом: самопізнання через пізнання Іншого, яким для 

Канетті є в першу чергу образи мистецтва та оточуючих, а для Самчука – 

різноманітні інформаційні та емоційні потоки (його щоденник, щоденники та 

мемуари інших письменників та діячів, листи, історичні екскурси й події)» 

[179, с. 18].  

Прикметно, що «внутрішній монолог» персонажа, який наче перебуває 

поза текстовим простором, репрезентує автора-оповідача, позаяк він 

демонструє всезнайство, наративну компетентність в художньому тексті, тим 

самим увиразнює логічну імплікацію, яка впливає на читача, викликає 

естетичні почуття правдоподібністю у викладені фактів, явищ, подій. Такий 

стилістичний прийом є авторським маніпулюванням свідомістю читача, а 

деякою мірою замаскованим суб’єктивізмом. Тобто, тут оповідач свою роль 

перекладає на реципієнтів, які занурюються у «внутрішній монолог», 

екзистенцію світу Я-«голос», вчитуючись у текст мемуарів. Останній 

трансформується на взаємозв’язок між індивідом та довкіллям (соціумом), 

між  внутрішнім та зовнішнім світом реального персонажа, змушуючи 

реципієнта сприймати Я-«голос», як джерело аналітика й коментаря, на 

власний розсуд. 

У координатах наративного дискурсу спогадової літератури  

оригінальні авторські маски, приховування власного Я за концецією Іншого 

ставить реципієнта мало не в епіцентрі «оповідною пастки» (Ж. Женетт), 

коли читач опиняється на помилковому путівці дешифрування 

висловлювання, і тоді може порушитись довірливий комунікативний процес 

«читач» – «автор» у змістоформальній структурі тексту. У своєму щоденнику 

Ж. Женетт акцентує увагу на активізації в художньому світі внутрішнього Я, 

який в контексті Іншого «знімає епічну відстороненість автора від тексту, не 

лише «конституціоналізує» самоцінність суб’єктивної точки зору 

особистості, але й уможливлює дописування та продовження традиційного 

матеріалу, інтерпретування в ньому недомовок» [209, с. 20].  
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Аналізуючи автобіографічні твори, посилаючись на праці М. 

Шнайдера, Н. Пфотенгауера, Х. Майларда, Г.-Й. Кноблоха, К. Фляйдла та ін. 

німецьких дослідників, український науковець А. Цяпа пропонує власну 

версію щодо погляду на «дискурсно-функціональні альтернативи чи 

доповнення терміна «автобіографія», як сповідь, виправдання, апологія, 

омана, Herzensschrift (письмо серця), Anthropologie (антропологія), 

persönlicher Mythos (особистий міф), Kampfschrift (письмо битви), das 

gerettete Ich (врятоване Я), deformierte Lebensbilder (деформовані образи 

життя), Selbstannäherungen (самозближення), beschädigtes Leben (пошкоджене 

життя), Fragmentierung der Lebensgeschichte (фрагментування історії життя), 

Ich ohne Gewähr (Я без гарантії), De-facement (знеособлення), aesthetic 

Autobiography (естетична автобіографія), the self made text (саморобний 

текст) тощо. Але все ж найкращим обґрунтуванням і наповненням терміна є 

його актуалізація, переосмислення, перетворення, заперечення чи 

ствердження в рамках конкретної розробки» [178, c. 131].  

Досліжжуючи розвиток мемуарної прози в еміграційному середовищі, 

Т. Черкашина висновує думку про те, що «значна частина еміграційних 

творів середини минулого століття мала ностальгійний характер. Основними 

мотивами стали мотиви дому та дороги. Використовувалася широка палітра 

засобів образності. З 1970-х років еміграційні спогади стають більш 

аналітичними, містять компаративні елементи, у пам’яті мемуаристів 

відтворюються найменші деталі минулого життя в тісному взаємозв’язку з 

соціально-історичним контекстом» [184, с. 29]. Тут можна  внести деяке 

уточнення, бо, скажімо, спогади Г. Костюка, щоденникові зошити Д. 

Гуменної відтворюють деталі не лише в контексті соціально-історичному, а й 

культурному, висвітлюють передовсім літературне життя як в підрадянській 

Україні, так і в діаспорі.  Але правдою є те, що значна частина спогадів мала 

ностальгійний характер, з приводу чого в усній оповіді щодо заснування 

Нью-Йоркської групи Б. Бойчук свідчить: «НЙГ допомогла зупинити процес 

пересаджування вишневих садків та струнких тополь на нью-йоркські бруки, 



 

 

34 

що в п’ятдесятих роках було виявом великої відповідальности і перед 

літературою, і перед читачем, і навіть (боюся вимовити) перед історією» 

[161, с. 64]. 

Мегатекст є джерельним дискурсом експлікації всіх буттєвих 

характеристик письменника (біографія), психофізіологічних 

(психобіографія), що формують ідіостиль художника слова. С. Михида, 

уточнюючи значення терміну „мегатекст” резюмує, що означений термін слід 

розглядати як джерело для потдумачення всіх буттєвих і психофізіологічних 

характеристик письменника, що формують притаманні йому вияви 

художності [107, с. 20]. Літературознавець співвідносить мегатекст до всього 

обширу текстів, які «містять у собі штрихи до психосвіту творчої 

особистості. У найширшому розумінні це всі доступні джерела, які мають 

відбиток авторської свідомої та підсвідомої сфер: мемуари письменника та 

його оточення і власне художні твори» [108,  с. 50]..  

Психолог В. Роменець пояснює, що «творчість виявляє те, що суттєво 

відрізняє одну людину від іншої», водночас   літературно-художня «творчість 

демонструє людську неповторність» [139, с. 5].  

Відтак слушною є теоретична формула М. Наєнка про те, що будь-яке 

дослідження базується на концепції, яка досягається «шляхом суджень про 

наявні факти, зіставлення й аналітичного осмислення» [116, с. 15]. Тому, 

беручи за основу дослідження формулу відомого сучасного науковця, 

скажемо, що й серед групи літераторів у творчій практиці спостерігаємо 

ностальгійні мотиви, як, наприклад, у вірші Ю. Тарнавського «Біль слова»: 

«Плодися слово на чужій землі! / Перебираю чотки / знову, / бо найдорожча 

ти / мені незнаного дитинства / мово. / Плодися слово! Уже так / судно, — / і 

доля попрана в чужих / дощах, / із понеділків виростають / будні... / Тебе все 

менше й менше / на устах / Плодися слово!». В. Мацько добачив у поетичних 

рядках «бо найдорожча ти / мені незнаного дитинства / мово» заримовану 

силу документального факту. Адже поет 1934 року появився на світ у родині 

українських учителів, змалку засвоїв ази української мови, навчався в 
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українській школі (до 1944 р. в Турці; неофіційна столиця Бойківщини), а 

далі – еміграційні умови – відвідував українську та німецьку гімназії 

(гімназія ім. Кеплера в місті Ульм). Екстерном закінчив українську гімназію 

в Мюнхені (1952). Звідси й символічна експресія ностальгії набуває 

патріотичного сенсу, і «читач співпереживає разом з автором за долю 

українців, яких, за висловом емігрантів, ґвалтовано відірвали від рідного 

порога і тепер, в силу обставин, втрачають культурний код, осердям якого є 

рідне слово» [100, c. 61].  

Дослідниця К. Горбач заперечувала модерне явище в діаспорі, 

назвавши його мансандрою (поверховою) літературою, заявляючи, що 

реципієнти  «намагаються знайти якнайкращі, якнайзрозуміліші форми 

вислову, спостереження і думки про типові явища життя. Зрештою, коли 

читач вимагає зрозумілости, то справа не в тому, що «ми звикли не думати» , 

як це твердить пан Бойчук, а в тому, що ми воліємо думати над тим, що нам 

автор сказав, а не над тим, що він, може, хотів сказати» [33, c. 87]. 

А. Заводовський у примітці до тексту стверджує, що  «справжня 

інтерпретація (за Волфангом Ізером) завжди «транспонує» щось у щось інше, 

тобто переводить інтерпретований суб'єкт в інший реґістр. Інтерпретація 

завжди є «творчою транспозицією». Тому завжди необхідно брати до уваги 

різницю між суб'єктом і межами реґістру. Цю різницю В. Ізер називає 

лімінальним просторомя» [49]. В епілозі «Конфігурації інтерпретації» 

(«Configuration of Interpretation: Epilogue») до праці «The Range of 

Interpretation» В. Ізер заявляє, що канонічну, герменевтичну, кібернетичну і 

диференціальну  конфігурації дешифрування тексту «неможливо чітко 

розмежувати – у процесі інтерпретації вони часто взаємопереплітаються, 

переходячи одна в одну, долаючи лімінальний простір. Текст, що його 

потлумачуємо, не сягає довершеного аналізу, він залишається відкритим, бо, 

пояснює Ізер, «життя не може застигнути в гіпостатичності... і тому може 

осягатися тільки у термінах миттєвих конфігурацій інтерпретації» [221, с. 

158].  
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У спогадовій літературі текст утворює метатекст, метатекстуальність, 

що, за визначенням В. Руднєва, поструктуралісти від похідних слів 

називають метамовою [140, с. 167–168]. Л. Оляндер вдається до 

використання терміну «гіпертекст» як системи взаємопов’язаних текстів, що, 

«вступаючи між собою в діалогічні відносини, за допомогою тезаруса 

реципієнта складають нову цілісність» [121, с. 144],   позначена сукупність 

«змістом, формою світоглядом, історичними й соціальними концепціями» 

[121, с. 144]. Дослідниця, очевидно, мала на думці психологоспрямовані 

технології, що сприяють краще розпізнати внутрішні корені художності, як, 

утім, і психофізіологічні процеси особистості, котрі стимулюють її творчі 

імпульси й у такий спосіб вийти на рівень моделювання поетики твору, як і 

творчості письменника зокрема. Мемуари ж виконують психобіографічну 

функцію, де автор є суб’єктом, а самі спогади об’єктом пізнання. За 

«Літературознавчим словником-довідником», суб’єктні мемуари 

«спрямовуються на постать автора» [92, с. 436] й оприявнюють 

психоавтобіографічний характер, позаяк підсвідомо чи свідомо автор 

сфокусовує увагу читача на своїй сутності.  

Теоретико-методологічна інтерпретація літератури факту становить 

основні засади наукового пошуку літературознавчих функцій, концепцій. 

Означена теза вказує на цілий ряд існування теоретичних функцій. Вони 

різновекторні, але між ними існує тісний діалектичний контакт-зв’язок у 

дослідженні закономірностей пізнання дійсності  літературознавчих 

парадигмальних сутностнй, ейдології (вивчення образів, символів).  Як 

бачимо, досліджуючи мемуарний текст, кожен науковець враховує 

пояснювальну функцію задля з’ясування й обгрунтування сукупності подій, 

явищ, фактів суспільного  характеру, закономірностей.  Не залишається поза 

увагою й синтезуюча функція, сукупність інформації, що її увиразнює текст 

за єдиним принципом. Тобто, дослідники враховують логічний зв’язок 

частин, елементів, викладу матеріалу із суцільним, що усуває недомовленість 

чи розрізненість понять, суджень. Методологічна функція сприяє інтеграції 
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пізнання довкілля в єдину струнку систему, розкриває нові відомості про 

суспільні явища, наукові теорії та закономірності в сучасній гуманітаристиці. 

Практична функція вбирає в себе розвиток і функціонування знань науки про 

літературу. Наукова парадигма, теоретична коцептуалізація виформовується 

як окремими дослідниками, так і науковим філологічним співтовариством. 

Вона втілюється у практичній діяльності у формі лекцій, методичних 

розробок, публікацій, виданні навчальних підручників, посібників, 

літературознавчих студій.  

 

1.2. Ідейно-тематична, жанрово-стильова спрямованість діаспорної 

спогадової літератури другої половини  ХХ століття 

 

Історико-теоретичне обґрунтування автодокументального жанру, за 

визначенням французького літературознавця Ф. Лежена, як документа 

людини і про людину [81, с. 108], останнім часом знайшло своє відображення 

у працях, авторами яких є О. Галич,  Т. Черкашина, О. Рарицький, С. 

Єрьоменко, Г. Мазоха, Т. Швець, А. Ігнатів, В. Кузьменко, А. Цяпа, М. 

Коцюбинська, зарубіжні літературознавці  Н. Банк, В. Тюпа, Н. Тамарченко, 

Ю Подлубнова та ін. За визначенням Є. Морозової, «документальна 

література, документалістика – твори художньо-публіцистичних, науково-

художніх і художньо-документальних жанрів, в основу яких покладено 

документальні матеріали, подані повністю або частково чи відтворені у 

вигляді вільного викладу» [111, с. 85].  

Має рацію О. Галич, який, досліджуючи термінологію в сучасному 

літературознавстві, застерігає від неточностей уживання жанрових дефініцій. 

Так, ознайомившись із монографією білоруського вченого Л. Гараніна 

«Мемуарный жанр советской литературы» [32], науковець вказує на 

дезорієнтованість читача в самій назві твору, бо в «новітній мемуаристиці 

нараховується майже півтора десятка окремих жанрів. Це – лист, нотатки, 

щоденник, записна книжка, літературний портрет, есе, нарис, оповідання, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90
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новела, повість, роман, епопея, автокоментар, некролог. А якщо врахувати 

ще й віджилі жанрові форми, такі, скажімо, як літопис, то мемуарних жанрів 

виявиться значно більше, а тому словосполучення «мемуарний жанр» і в 

теоретичному, і в історичному планах є неточним, некоректним, таким, що 

не відтворює повною мірою зміст зазначеного поняття, і його слід 

намагатися в науковому тексті уникати» [31, с. 47].  

У формі вільного викладу думки творено спогади на «чоловічу» тему 

про війну. Українська мілітарна історія захопила З. Книша «В сутінках зради: 

убивство Тадеуша Голуфка на тлі зради Романа Барановського» (1975). 

Видання книжки збіглося із півстоліттям літературної праці автора. Він був 

генеральним суддею ОУН [63, с. 626], а Р. Барановський – членом УВО, 

якого знищили гестапівці 1943 р. Йдеться про захоплюючі історії молодих 

українців-галичан у боротьбі за вільну Україну. У жовтні-листопаді 1931 р. 

здійснено сміливий напад на поштову карету під Бібркою, за що поет Б. 

Кравців був засуджений польською владою на три роки [64, с. 629].  Того ж 

року націоналісти вбили польського посла Т. Голуфка як ініціатора 

пацифікації. Захоплюючі враження про події Другої світової війни в Україні 

та в Західній Європі викладено у спогадах М. Дорошенка «Українська 

трагедія» (1980). Автор був членом підпільної військової ради УПА, мешкав 

на Єлисаветградщині. З наступом радянських військ 23 листопада 1943 р. 

залишив рідну Олександрівку і змушений був з родиною виїхати через 

Молдавію, Румунію до Німеччини, в американську зону. На шляху 

траплялося чимало пригод. Врешті 6 лютого 1950 р. виїхав до США, автор із 

щемом у серці зізнається: «Ми залишили Європу, а в ній і наш рідний край, 

Україну» [44, c. 205].  

Мілітарна тематика захопила і мемуариста Є. Загачевського. Він 

написав  спогадах «Львівська братія», що їх видрукував у Торонто 1962 р., в  

яких розповідає інтригуючу історію про боротьбу молодих юнаків-

підпільників Української повстанської армії проти енкаведистів на теренах 

Західної України [51]. Суголосні попереднім спогадам Є. Загачевського 



 

 

39 

мемуари його побратимів В. Артиміва «Чуєш, cурми грають» [2], М.Чубая 

«Рейд організаторів ОУН від Попраду по Чорне море (із записника 

ройового)» [187] – про діяльність Похідних груп в Україні під час Другої 

світової війни. Спогади М. Громенка «У великому рейді»  [37] автор 

присвятив повстанцям УПА. Мемуарист – як безпосередній свідок й учасник 

подій – розповідає про те, як 1947 р.  повстанці УПА бились з енкаведистами, 

врешті-решт, відчувши, що сили нерівні, змушені були  відступили в 

Словаччину. 

Автор порушує споконвічну козацько-вільнодумну національно-

ментальну проблему орієнтації на Європу, де більше демократії, тому молоді 

упівці так відчайдушно боролися супроти запровадження в Україні 

великодержавної політики Кремля, пам’ятаючи пересторогу Т. Зіньківського, 

який писав, що  «централістична робота «обрусения», чи пак обмосковщення, 

доти матиме добрі жнива на Вкраїні, доки українського письменства не буде 

в широкім розумінню сього слова» [62, c. 15]. У боротьбі за національну 

ідею, за вільну Україну віддали своє життя тисячі ураїнців, саме їм 

присвятили свої спогади Є. Загачевський, М. Чубай, В. Артимів, О. Гай-

Головко та інші літератори. Слушною є думка С. Кіраля про те, що «людина, 

яка відкидає будь-який ідеал, не пропонуючи взамін нічого, крім матерії, – не 

може бути прикладом для наслідування» [63, с. 10]. Патріотична тематика 

мемуарів і нині працює на виховання молоді на кращих традиціях 

попередників в обстоюванні свободи, територіальної цілісності, прав і 

конституційних гарантій українського народу на засадах демократії, 

сучасних цивілізаційних змін. 

Серед мемуарів другої половини ХХ століття є й такі, що освітлюють 

релігійну тематику, написані вони з точки зору ірраціональної концепції. 

Серед них привертають увагу спогади уродженця Львівщини, пастора-

баптиста  І. Угрина «Особливі дії в мальовничій Галичині» [158] та  М. 

Чарторийського «Проща до святих місць» [182]. Останні написано у жанрі 

репортажу за місцем перебування: Рим, Ватикан, Атени, Єрусалим, Вифлеєм, 
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Капернаум, Назарет, Люрд, Париж. Прикметно, що у текстовій структурі 

релігійний світогляд автор підсилює міфологічним: «Мій син у 

Колумбійському шпиталі в Нью-Йорку, лежав у безнадійному стані. Він 

дихав завдяки «штучному серцю» і чекав смерти, а ми чекали на чудодійну 

воду з Люрду, що її мав прислати отець Василь Прийма. Як тільки я цю воду 

дістав, прибіг до шпиталю і впросив лікарів, щоб дати синові її напитися. 

Вони дозволили». Мемуарист стверджує, що ще не дійшов навіть додому, як 

«зі шпиталю повідомили, що син почав дихати самостійно, без штучного 

серця, і що його параліч відійшов зовсім» [182, с. 186].  

Ідейно-тематична спрямованість спогадів Ю. Русова та Яра Славутича 

увиразнює життя і побут українців у чужому просторі. Так, у подорожніх 

записках «На Північ» (1955) Ю. Русов розповідає про те, як він виконував 

завдання уряду Канади й обстежував заповнення осетровими рибами басейну 

Гудсонової затоки на півночі держави. Інтригуючі історії про феєричну 

подорож та рибальство, пригоди з виловом осетрів на річці Стуржеон, озері 

Таібі [141, с. 40-47]. Спогади захоплюють читача незвичайним 

пригодницьким екскурс-туризмом, пов’язаним із фізичним навантаженням у 

боротьбі зі стихією,  непередбаченими ситуаціями, що межують майже з 

фантастикою. Однак і в далекій Канаді, автор знайшов можливість, аби у 

спогади увести український простір. Він присутній в підзаголовках до 

нарисів «Чому я не сокіл, чому не літаю», «Нам свіжий вітер розвіва волосся 

над зморшками побідного чола», «І вже над рідними степами заторохтів 

аероплан», «Бють пороги, місяць сходить», «Сам сплю, сам лягаю, сам їм, 

сам гуляю». Паратекстуальні елементи для читача є ключем до 

дешифрування тексту, бо кожне слово заголовка має певний  смисловий 

підтекст, смисловий зміст подальшої наративної історії. У заголовках 

прочитується етносимволізм, творча інтерпретація української літературної і 

фольклорної символіки. Називаючи заголовки підрозділів, Ю. Русов прагнув 

динамізувати текст, втілити естетичне у специфічному матеріалі, увести 

реципієнта в ігровий простір, у світ власне інтелектуальної спогадової 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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літератури.  

Побувавши у Південній Америці, Яр Славутич у вересні 1972 р. 

написав спогади нарисового характеру «Козак і Амазонка» [202], в яких 

автор розповідає про весілля в Буенос Айресі. Відбувся шлюб між Маркіяном 

Когутом, власником туристичного бюро «Блюр» в Торонто, і дочкою 

наддніпрянців Танею Ямнюк, яку назвав «амазонкою», і не тому, що живе в 

Аргентині, в місті Буенос-Айрес, а тому, що зуміла завоювати серце 

сорокарічного холостяка.  Автор вдається до позначення точної дати: 15 

серпня 1972 р. він вилетів у Південну Америку, але спершу відвідав 

Бразилію, м. Ріо-де-Жанейро, де гостював у поетеси В. Вовк (Селянської). 

Спогадовець приємно згадує гостини й творчі досягнення письменниці: 

«Привіти з Канади, розмови про двотомну антологію української літератури 

в португальському перекладі, що лежить на столі в коректурних гранках... а 

тим часом уже й лоскоче ніздрі! Запах свіжого борщу. Які смачні 

наддніпрянські борщі (не дармувала в Києві!) готує ця привітна, ласкава 

поетка, дарма що з таким хижим псевдонімом Вовк, ця перекладачка 

українськоі прози й поезії на португальську мову, ця професорка 

порівняльної літератури. Майже такі ж добрі, як із рук моєї дружини. 

Невисокого зросту, ця людина провадить велику місійну працю, гадаю, 

найбільшу українську працю на всю Південну Америку. Бразилійський читач 

має вже п’ять книжок пера цієї невтомної популяризаторки нашого 

письменства» [202, с. 4].  

Автор спогадів відвідав міську книгозбірню, оглянув й українські 

видання, а також  побував на виставці українських часописів, що її 

влаштував Микола Гец (чоловік О. Мак), де зібрано «перші українські 

видання у Бразилії, серед них – «Зоря», «Прапор», «Праця», «Український 

хлібороб», «Місіонар». Зі зворушенням оглянув я примірник рукописного 

часопису «Україна» – з тих часів, коли наші поселенці не мали поліграфічних 

засобів» [202, с. 6]. А далі – шлях на Аргентину, де гідом для нього був 

студент Микола Лівша, який одразу ж «взявся за пристосування мого 
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початкового підручника української мови до навчання арrентинців. 

Незалежної вдачі, стоїть він серед амазонок – наче скеля серед загрозливих 

прибоїв чи пак прихлюпів (як у нашого патріярха Л. Ромена) – і не піддається 

ніяким чарам, ніякій підступній силі ласкавих обіймів, зате дуже радо 

показує туристам-українцям столицю Арrентини, яку він знає не гірше від 

найскладніших математичних аксіом і теорем. Отож, п. Микольця став моїм 

досвідченим провідником. Перш за все, ми відвідали пам’ятник Тарасові 

Шевченкові, визначний твір українського мистецтва, що його вилив у 

високому надхненні славний канадець Молодожанин, який, до речі, створив 

бюст М. Лисенка для Ювілейної авдиторії в Едмонтоні. Велично стоїть наш 

Тарас у розлогому парку побизу Вашінrтона, якого він так і не діждався за 

свого земного життя, але з яким зустрівся в Арrентині. Стоїть не менш 

велично, ніж у місті Вашінrтоні інший твір Молодожанина чи у Вінніпезі 

Дараганів шедевр, чи в Палермо поблизу Торонта «колективний» Тарас. 

Може й краще для нас, українців, що арrентинський Шевченко значно 

ліпший за пам’ятник першому президентов Сполучених Держав (не стейтів!) 

Америки, що випрямився поряд – неориrінальний, майже банальний» [202, с. 

8-9]. Яр Славутич вдався до компаративного методу, з якого увиразнюється 

патріотичне почуття: українська культура значно досконаліша від 

чужинецької. Тут спрацював синдром дихотомії «своє – чуже» у просторі 

суб’єкт-об’єктних співставлень. Про перебування в Аргентині письменника і 

про його літературний вечір часопис «Наш клич» 21 вересня 1972 р. подав 

інформацію, в якій Яр Славутич добачив неточність, отож: «Треба лише 

виправити фактичну помилку: захистив я дисертацію ·про творчість М. 

Ореста, а не Г. Сковороди» [202, с. 10]. 

Після українського весілля в Буенос-Айресі Яр Славутич відбув до 

Мексики. «У Мексиці потрапив на концерт Ленінградського мюзик-холу, в 

колективі якого працював виходець з України: співак Валентин Баглаєнко, 

якого чарівний голос полонив мене ще раніше піснею «Летять, ніби чайки», 

говорив зі мною поправною українською мовою... Та й один із виконавців 
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ансамблю сказав мені приблизно таке: «Я вже сім років у Ленінграді – на 

Україну повертатись ніззя». Останнє слово прозвучало в його устах не то з 

жалем, не то з навмисним сарказмом, як мені здалося, не випадково в 

різновиді мовного суржику. Подумавши, він додав: «А рідну мову ми 

зберігаємо, здається, краще, ніж ви в Канаді, де я також бував». Я був гордий 

за цього молодика, не знаючи й не питаючи його імени та прізвища» [202, с. 

15-16].  

У мемуарному творі спогадовець порушив кілька тем: дотримання 

українцями народних звичаїв і традицій (весілля, гастрономія, кулінарія), 

збереження української культури та її пропаганди серед чужинців, захист 

української мови – осердя національної ідентичності. Перебуваючи у 

Мексиці, він розговорив уродженця Криму, естрадного артиста В. Баглаєнка 

(1934 – 1991) та його колегу і зрозумів, що в Радянському Союзі українська 

мова була затиснута, наче в лещата, не мала такого широкого застосування як 

«общепонятна» російська мова. Недаремно ж автор спогадів наводить 

приклад студента М. Лівши, який заходився вивчати українську мову з 

аргентинцями за його підручником, у такий спосіб наголошуючи на 

збереженні рідної мови поза межами України.  

Історико-порівняльний аналіз літературознавчих напрацювань 

переконує в різновекторному підході щодо визначення жанрової дефініції 

документальної літератури. Дослідник Н. Тамарченко співвідносить 

означений інструментарій із монолітністю текстової структури, яка вказує на 

рухомість та динаміку її компонентів: «В обох випадках – і в канонічних, і 

неканонічних різновидах – жанр не просто репродукує або готову і незмінну 

структуру, або принцип, що породжує все нові і нові власні варіації, – 

принцип творчого вибору однієї з альтернативних можливостей створення 

цілого в кожному його аспекті. Одночасно він є безпосередньою формою 

літературної самосвідомості» [132, с. 70].  

Сучасний дослідник Ю. Ковалів, аналізуючи жанрово-стильові 

модифікації в українській літературі, закцентовує на метажанрі, 
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жанротвірному процесі, на синтезі, що, на його думку, є невіддільним : «.. від 

процесів диференціації загальної тенденції таких структур до цілісності, 

єдності та взаємозв’язку, до поліжанрової системи, генетично зумовленої 

вродженим синкретизмом мистецтва й настановою письменства на 

узагальнене художнє осягнення довкілля» [65, с. 44]. Хоча Н. Копистянська 

застерігала від уживання дрібнішого поділу: «У сучасному розвитку 

літератури, особливо роману, виникла потреба ввести термін, який позначає 

дрібніший поділ, ніж жанровий різновид, і часто стало вживатись слово 

«модифікація», але, на жаль, без розмежування понять жанрова модифікація 

– жанровий різновид. Але якщо нема такого розмежування, то для чого ще 

один термін?» [73, с. 18]. 

Дослідниця пропонує новаторський підхід, методику розв’язання 

генологічної проблематики. В монографії вона розкрила проблему 

функціонування дефініції жанру, застосування й упровадження в науковий 

обіг мінливих жанрових моделей, що їх назвала сферами. Дихотомію 

стійкого й мінливого, рухомого співвіднесено зі змінами, які відбувалися чи 

відбуваються в літературних напрямах і течіях. Стійкий «жанр сталий як 

поняття загальнотеоретичне (протягом віків існує комедія, сонет, новела…)», 

– теоретизує Н. Копистянська, – а «жанр змінний у безперервному 

історичному розвитку і національній своєрідності», він є “неповторно 

індивідуальний (творчість визначних письменників відрізняється особливим 

зламом жанрових ознак і часто дає якийсь новий напрямок розвитку того чи 

іншого жанру, чи його відгалуженню, сприяє трансформації поняття» [73, с. 

33]. Йдеться про те, що в жанрі класичної літератури завжди є осердя, 

незмінна ознака, тоді як у дискурсивному ядрі сучасного жанру існує лиш 

єдина прикмета, що на неї орієнтується мемуарист. Скажімо, Н. Мажара 

специфіку пам’яті та суб’єктивності відносить до жанротвірного ядра 

метажанрової парадигми мемуарів [95, с. 208].  

Відомо, що спогадову літературу за жанровою ознакою віднесено до 

прози nonfiction. Працюючи в цьому жанрі, автор не позбавлений 
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суб’єктивності викладу матеріалу, фрагментарності нарації. Означену 

тенденцію помітила А. Харченко, яка вважає, що жанр мемуаристики  

наділений особливою рисою, якої немає  у будь-якому іншому жанрі 

літератури: кожного дня відбувається зміна подій, ситуацій, що впливають на 

зміни настрою, емоційного стану, саме така модифікація впливає на 

фрагмертарність нарації, недомовленості чи обірваного тексту [170,  с. 48].  

Про жанрову специфіку літератури факту розмірковує Ю. Подлубнова, 

закцентовуючи на мемуарному метажанрі, який перебуває на пограниччі 

власне художньої літератури, есеїстики і життєтворчості, тобто 

автобіографіки [129]. Їй опонує К. Кирилова, але не дотримується 

застереження Н. Копистянської. Російська дослідниця не бере до уваги  

метажанрову природу мемуарів,  тому  доречніше було б говорити про термін 

«жанрова модифікація мемуаристики» [60], тобто не акцентувати на  

термінологічному визначенні варіанту жанру, а жанровому різновиді. Цим 

терміном варто й позначити «жанрову модифікацію мемуаристики». Щодо 

застосування терміну метажанр, то тут теоретик Т. Бовсунівська, називає сім 

відмінностей жанру і метажанру. Вона вказує на специфіку останнього, на 

синтез елементів. З її погляду, метажанр дещо ускладнений, позаяк вільно 

приймає жанри, як різних родів літератури, так і жанри різних видів 

мистецтва [15, с. 11-12].  

Спогадова література увиразнює образ Я-концепція особистості, образ 

наратора. Існує чимало теоретичних думок стосовно ідентичності та функції 

Я-его в текстовій структурі. Яка роль Я-концепції, відповідь лежить у двох 

площинах. По-перше, це екзистенційні критерії, порухи внутрішніх емоцій, 

усвідомлення власної світобудови, самоусвідомлення Я–«я» в соціумі, але 

таке усвідомлення припасоване до своїх потреб і творчих здібностей, мотивів 

поведінки, переживань, думок, що їх відносимо до самосвідомості автора, по-

друге,  віддаючи перевагу власному Я-его, автор не відділяє себе від соціуму, 

оточення, й постійно звертається до Іншого (зовнішній чинник), зіставляє 

власні дії з динамікою розвитку вітчизняної й світової культури з тим, щоб 
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увиразнити і свій внесок у її здобутки. Хоча, слід сказати, що творча 

спадщина може  бути малопомітною, але кожен твір для оповідача є вагомим 

(суб’єктивна оцінка), для Я-его має певне значення з психологічної точки 

зору, як, скажімо, для матері кожна її дитина дорога.  

Віддаючи перевагу даному, індивідууму, Я–«я» потрактовується як 

внутрішня унікальна потреба творчого процесу, виражена тріадою 

концептуальних елементів: когнітивний, поведінковий та емоційно-оцінний. 

При цьому не виключаємо й психологічний – усунення бар’єру, 

психологічного дискомфорту на шляху до здійснення творчого задуму, 

співдії власних домагань і реальних творчих досягнень. Тут дієвими 

факторами для автора виступають самоповага (Я-его), домагання 

(інтенційність, цілісність свідомості реалізації задуму)  і творчий успіх 

(реальні досягнення здійсненого задуму). Остання є суттєвим ядром, 

центрифугою, що рухає думкою індивіда, виражена словом (написаний твір) і 

ділом (надруковані спогади, щоденник, нотатки, усна оповідь). Якщо 

написаний твір є здійсненим задумом, реалізацією внутрішньої потреби, то 

оприлюднені мемуари – це контакт із соціумом, широким колом читачів: 

витвір індивідуального стає культурним надбанням конкретного суспільства, 

у такий спосіб автор ідентифікує себе із соціумом, задовольняючи його 

духовні потреби.  

Для автора спогадів «З-над Дністра на канадські прерії: мій життєвий 

шлях» Т. Мацьківа дієвими факторами виступають самоповага (Я-его), 

інтенційність, цілісність свідомості реалізації задуму. У наративну структуру 

автор спершу вмонтовує власний життєпис (народився у селі Побережі 7 

липня 1892 р., повіт Станіславів), згодом поволі вдається в історичний 

ракурс, розповідаючи про свій хліборобський рід, детально розказує про 

найріднішу малу батьківщину, про гімназійні роки у Станіславі, де, до речі, 

брав уроки української мови у поета-молодомузівця В. Пачовського. 

Прикметно, що  лінійну розповідь автора іноді перериває інтертекст, зчаста 

Т. Мацьків вдається до цитування чужих поезій, зокрема посеред оповіді про 



 

 

47 

роки навчання несподівано «виринає» чотиривірш Н. Хмари: «Усе минає, все 

мине неначе, / В щасливому і чарівному сні. / Навіки спогади залишаться 

одначе / Про мрії золоті і незабутні дні» [99, с. 36]. В листопаді 1921 р. автор 

спогадів закінчив правничий факультет Віденського університету, мріяв 

прислужитися Україні, але не судилось. В роки війни емігрував до 

Німеччини, а  25 липня 1949 р. прибув до Канади. Прикметно, що Т. Мацьків 

подбав про науковий апарат, примітки, іменний покажчик, є чимало 

фотоілюстрацій.  

Можна говорити про те, що «Я-концепція» – це динамічна система 

уявлень людини про себе, яка включає усвідомлення своїх фізичних, 

інтелектуальних та інших особливостей; самооцінку та суб’єктивне 

сприймання зовнішніх чинників, які впливають на особистість» [142]. 

Зовнішні чинники впливають на «Я-концепцію» у сприйнятті й 

переосмисленні соціуму, його культурної сфери. Автор прагне міметизувати 

зразки класичних творів, допасувати до них свої з тим, щоб і його духовні 

цінності, виражені у нефікційній прозі, несли читачам естетичну насолоду. 

Світ духовної природи зароджується у взаємодії мистецтва слова й 

сприйняття предметної дійсності, довкілля. Відображення картини світу має 

властиву специфіку, що нею оперує письменник – це мімезис і вираження. У 

спектрі зображально-виражальних засобів твориться краса, що увиразнює 

спільно з ідеєю твору синтез мистецьки вираженої тріади: зображення – 

мімезис – вираження. У цьому синтезі наявний прообраз (зразок, еталон) 

зображуваного, тобто реально існуючого, змодельованого в наративній 

структурі тексту, який залежить від внутрішньої свободи й інтенційного 

мислення автора. Ю. Лотман писав, що творчий процес «переносить людину 

в світ свободи і цим самим розкриває можливості її вчинків» [94, c. 236], 

повторення гармонії космосу, додамо від себе, сутності свободи, 

самовираження в художньому слові та зображення гуманістичних, 

вселюдських аксіологічних парадигм. На разі йдеться про відтворення 

художніми, мовними, інтонаційно-мелодійними засобами образу автора, 
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який пише про себе, своє життя і довкілля, тобто – про внутрішній і 

зовнішній світ. Останній пов’язаний із соціальним статусом, який визначає 

місце і роль особистості в соціальній ієрархії творчої групи, взаємозв’язків Я 

з Іншими. Образ наратора зазнає певних змін саме в соціальній природі, 

лежить в основі конкретних справ. 

Про свободу творчості й долю емігранта розповідає В. Чапленко у 

спогадах «Кому повім печаль мою?» (Маттаван, 1988) : «Порівняно вільно я 

почав був діяти після закінчення Другої світової війни в таборових умовах 

«переміщених осіб» за американської окупації Баварії, в м. Авсбург. Там я 

заснував першу повоєнну українську газету «Наше життя» й інші видання, як 

от журнал «Заграва». Я взяв участь у створенні Університетських курсів, для 

яких уклав навчальний план, розрахований на трирічний бюджет часу. Але й 

у цій останній діяльності не обійшлося без шкідницької «діяльности» Ю. 

Шевельова у його підлабузницькій до галицьких уже емігрантських 

«підприємств». Коли було вирішено зробити наші університетські курси 

філією уже заснованого пізніше в Мюнхені галицького УВУ, то Шевельов на 

тамошньому засіданні перешкодив затвердженню мене професором (сказав, 

що в Чапленка нічого, крім газетних статтей, немає), і мене в середині 

навчального року архівіст П. Курінний звільнив з посади викладача на 

згаданих курсах» [180, с. 3-4]. 

В ілюстративному матеріалі унаочнено суб’єктивну картину 

антитезноо Я–Інші. Я-образ постає в соціальному оточенні, яскраво 

вираженим негативним ставленням до опонента, бо з тексту невідомо, чи 

справді так говорив Шевельов і чи був присутнім при цій розмові сам автор-

спогадовець. Нарешті поєднання соціальних й особистісних концептів 

характеризує предметну позицію не лише автора, а й соціального оточення, 

тих осіб, з якими спогадовцю довелося працювати, контактувати, створювати 

комунікативні проблеми й успішно долати їх. Останній концепт подолання 

труднощів випливає із філософської парадигми, яка потрактовує розв’язання 

проблеми тим, що людина не може постійно перебувати у цейтноті, 
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здобувши одну перемогу, вона хвилеподібно натрапляє на інші труднощі, 

переборюючи їх. А. Шопенгауер резюмує: «Подолання труднощів – ось 

справжня насолода її буття: чи будуть ці труднощі матеріального характеру, 

чи духовного, – боротьба з ними і перемога приносить щастя» [195, с. 370].  

Домінуюча сучасна традиція у вивченні літератури факту трактує 

індивідуальність як центральну в антропологічній теорії, де все сповнено 

людським смислом. Образ автора невіддільний від людинознавства. В. 

Чапленко у своїх спогадах заторкує проблеми соціальної антропології, він як 

науковець-філолог вивчає спільноту зсередини групи для того, щоб краще 

пізнати власне Я, однак не розкриває суті, що очікує суспільство від 

особистості. Однак для читача цікавими є характеристики реальних 

персонажів: вік, освіта, стать, різні функції Іншого в суспільстві. І навіть 

місце й умови проживання індивіда визначає людську поведінку. Образ 

автора неминуче підпадає під «приціл» психоаналізу та коґнітивної 

«рентгенографії» у пізнанні внутрішньої сили, яка спонукала автора взятися 

за перо й видобути з архіву пам’яті ті чи інші словесні потоки мислі. 

Досліджуючи жанрову природу літератури факту, Джонатан Куллер вважає, 

що «наративні персонажі змінюються відповідно до змін їхнього стану, або ж 

ідентичність загартовується під час життєвого випробування, що іноді 

приносить страждання» [210, с. 110]. Науковець, мабуть, мав на думці 

психофізіологічні особливості людини. Означена категорія є своєрідним 

«процесом організації та збереження минулого досвіду, що робить можливим 

його повторне використання в діяльності або повернення до сфери 

свідомого» [75, с. 240].  

Пояснення психофізіологічних особливостей лежить у площині 

логічного мислення, здатності людини зафіксовувати у пам’яті найсуттєвіші 

моменти життя, відкладені в підсвідомості. Одначе, коли творча особистість 

намагається мисленнєво реконструювати, пригадати той чи інший епізод, 

виринають інші. Під час творчого процесу, написання мемуарів зчаста в 

літераторів спостерігається домінування емоційного, образного мислення над 
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логічною пам’яттю. І коли переважає надмірна емоційність, тоді 

прочитуються в тексті особисті погляди, інтереси автора, тобто 

увиразнюється суб’єктивна інтерпретація фактів. Об’єктивність інформації, 

яку несе текст легко віднайти у незалежності від волі та бажань мемуариста, 

хоча переважна більшість текстового наповнення перебуває у матриці 

безпосередньої залежності від властивостей пам’яті оповідача. 

Певна річ, характеризуючи роль автора у творенні художньо-

документального матеріалу, не обійтись без окреслення специфіки пам’яті та 

суб’єктивності як жанротворчого осердя. Усі вищезазначені риси є 

самодостатніми  в тісному поєднанні сплаву-синтезу рис, що творить 

теоретичну модель наджанру, усе залежить від авторського викладу 

матеріалу та його розташування. В суб’єкті Мішель Фуко бачив центральну 

модель і тему своїх досліджень. Жанр наділений властивістю рухомості, який 

відповідно до етапів розвитку літератури змінює свій зміст. Оскільки жанр 

може вступати у різні взаємовідносини, то відповідно він має умовні межі. 

Скажімо, такі дефініції як «мовленнєвий жанр» (М. Бахтін)  і «мовленнєвий 

акт» (Дж. Л. Остін-Дж. Серль) можна розглядати за уподібненням і 

протиставленням, адже мовленнєвий жанр – явище більш складної 

культурної організації (О. Кузьменко). У праці М. Бахтіна «Проблема 

мовленнєвих жанрів», центральне місце відводиться сутності мовленнєвих 

жанрів, їх творення та взаємодії під час комунікації, в процесі 

висловлювання. Іншими словами, взаємодія тексту і реципієнта, віртуальна 

зустріч автора з читачем. Процес спілкування «автор-читач» відбувається 

при зустрічі із текстом, адресата й адресанта.  

Відтак спілкування є не лише вираженням мовленнєвих актів, а й 

здатністю обміну думками, почуттями, абстрагованості, кореляції 

креативного мислення, можливістю вступати до різних комбінацій, що 

призводить до творення нових жанрів. Хоча М. Бахтін уточнює, що 

різножанровість не завжди пов’язується з діалогічністю, адже існують 

багатоактні жанри монологічні за своєю природою [5, с. 23]. Таким чином, у 
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процесі наукової дискусії відносно кореляції дефініцій доведено, що 

мовленнєвий жанр – категорія абстрактна, мовленнєвий акт – одиниця 

конкретна (В. Москвін) 

Жанр є не лише рухомим, а й здатний до сукупності повторюваних 

властивостей (змістових і структурних), і такий феномен, як проблематика, 

предмет оповіді, сприяє розрізненю їх один від другого. М. Бахтін такі риси 

пов’язує із «розумінням дійсності», науковець мав на оці зміст й когнітивний 

релятивізм, структуру твору, його просторовочасовий та мовний простір [5, 

с. 234].  

До жанрового визначення документальної прози науковці підходять з 

різних позицій. Теоретики потрактовують літературу «nonfiction» як 

специфічний «мегажанр», спогади ж відносять до різновиду художньої 

творчості. Так, Л. Гаранін вважає, що спогади, щоденники, автобіографії 

належать до однієї типологічної сукупності, бо, з його погляду, «різниця між 

цими формами не є настільки значною, щоб перетворювати її на принцип, 

вважати основою відокремленості» [32, с. 24-25]. Йому опонує О. Галич, 

який розкриває жанрову специфіку спогадів як насиченням оповіді 

фрагментами.  До специфіки науковець також відносить суб’єктивність або 

особистісне начало, звернення до минулого, документальність, наявність 

двох часових планів зображення (колись й осмислення тепер), багаточасова 

вимірність, концептуальність, фактографічність, ретроспективність, 

насиченість подіями.  

Метажанровою атрибутикою художньо-документальної прози, що 

формує оригінальну жанрову матрицю, О. Рарицький вважає суб’єктивність, 

ретроспекцію, заснованість на факті, хронологічний чинник, 

концептуальність [134, c. 45]. Слушною у цьому політеоретичному суголоссі 

є думка неоконвенціональності (нового буденного визначення) А. Ільків, яка 

резюмує: «Метажанрова структура документально-художньої прози 

поліморфна (адже вона легко контактує і поєднується з іншими жанрами й 

стилями, тяжіє до жанрових трансформацій) і неканонічна (Ю. Подлубнова 
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називає цю характеристику «неконвенціональністю»)» [53, с. 112]. 

Документальний метажанр, який постає на перетині літератури, 

есеїстики й документалістики, викодовує свою власну художню систему, 

семантично осібне асоціативне поле, котре пояснює природу цього 

наджанрового явища. Художньо-документальна література виформовує 

оригінальну жанрову матрицю, за визначенням Б. Іванюка, – «структурний 

інваріант жанру, генетично зумовлений комплекс найбільш усталених ознак, 

що залишаються атрибутивними впродовж усього історичного життя жанру» 

[52,  с. 11].  

До художньо-документальних жанровими форм відносимо найдавніші 

тревелоги, листи, мемуари, щоденники, автобіографії, некрологи і до 

молодшої форми – записні книжки, які можуть бути зафіксовані 

літературним жанром нарисового характеру, есе чи щоденника. Н. 

Копистянська давні (старші) жанри називає похідними, зауваживши: «Одні, 

відіграючи головну роль в певний період розвитку літератури, стають 

елементом її кістяка (термін Бахтіна), а інші так і залишаються тимчасовими, 

«випадковими» елементами у цей період, але вже в наступний на них може 

базуватися нова система» [73, с. 64]. Дослідниці йдеться про те, що, по-

перше,  художньо-документальна проза віддзеркалює структуру, її 

діалектичну системну сталість і, по-друге, не закритість, а відкритість 

простору, який усорбовує в себе різновекторні жанрові форми.  

Підсилюючи висловлену тезу, варто навести слушну думку О. 

Рарицького, який закцентовує на поєднанні різних жанрів в мемуарній прозі: 

«Для художньо-документальної літератури незмінною властивістю є 

природна здатність одного жанру безперешкодно контактувати з іншим, його 

органічна відкритість до «всотування», взаємонакладання 

найрізноманітніших генологічних сегментів у межах цілісності твору. Цей 

процес пояснюється прагненням письменника охопити й пов’язати в одне 

ціле всі можливі міжродові та міжжанрові компоненти, структурувати їх у 

завершений текст. Такі твори постають як поліжанрові художні утворення з 
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незмінною атрибутивністю пластичної багатошаровості. Вони формуються 

шляхом генологічної дифузії, завдяки чому один жанр вільно співіснує з 

іншим, зазнаючи водночас украплень, доповнень, нашарувань жанрової 

структури в контексті цілісної моделі» [135,  с. 33-34].  

З нашого погляду, звернення до фіксації минулого є не лише 

прагненням спогадовця до зображення Я – Інший, з висоти літ 

переосмислити пройдений життєвий шлях, поділитися досвідом, а найпаче – 

завдяки репрезентації криниці пам’яті зрозуміти себе, охопити й усвідомити 

сенс буття. Саме через внутрішній монолог, діалог із читачем краще 

пізнається образ автора мемуарів, його світогляд, світосприйняття, а через 

моделювання нефікційної прози –  визначити жанр. Йдеться про те, що 

мемуаристика є утворенням наджанровим. Останнє акумулює в собі 

специфічний обсяг  із сукупністю художніх та документальних  рис.  

Означені риси  відрізняють спогадову літературу від інших форм, 

враховуючи навіть той факт, що, як вищезазначено, межі метажанру є 

нечіткими, позаяк наведені нами приклади вказують, що в їхній структурі 

основне місце належить принципу авторської істинності, авторського 

індивідуального стилю.  В структурі метажанру прочитується процес 

формування ідентичності, який не є одиничним актом, а ланцюгом 

взаємопов’язаних виборів: власної істинності, повноцінності, причетності до 

світу, соціуму, групи людей, колективу, здатністю персонажа (оповідача) до 

повноцінного вирішення завдань, що увиразнюються на кожному етапі 

розвитку.  

 

1.3 Українська еміграційна мемуаристика як носій історичної та 

культурної пам’яті  

 

Відомо, що звертаючись до ретроспекції, автор спогадів відтворює  в 

пам’яті давно минулі події, пригадує розмову зі знайомими, родичами, 

колегами, внутрішньо все переосмислює і занотовує на папері. Феномен 
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людської пам’яті віртуально і реально стає для автора психологічною 

гармонією, балансом між відтворенням минулих подій і творчим процесом, 

між роботою над написанням мемуарів та відпочинком, в результаті чого він 

пригадає нові, можливо, вагомі для історії події і факти. Науковцями 

доведено, що вияв пам’яті – це не тільки біологічна основа, а передовсім 

осердя життєдіяльності культури особистості, культура ж проявляється у 

мові. Без пам’яті не існує ні людина, ні суспільство, бо, як метафорично 

висловився П. Рікер, «під історією – пам’ять та забуття. Під пам’яттю та 

забуттям – життя» [137]. Фактично П. Рікер дещо по-іншому проінтерпретуав 

концепцію А. Бергсона, відповідно до якої людина, яка втратила пам’ять, а 

отже і досвід минулого, не спроможна належно сприймати теперішній час, 

бо, співставляючи минуле і теперішнє, особистість повинна віртуально здій-

снити часовий та історичний синтез, який мусить бути невіддільним  від 

свідомості та інтуїції [11, с. 564].  

Минуле для спогадовця наче залишилося позаду, однак воно існує і в 

теперішньому, бо для автора, який пише мемуари, важливо співставити 

життєвий досвід із сучасністю, спроектовуючи на майбуття. Повертаючись у 

минуле, автор намагається віднайти там себе, своїх реальних персонажів, 

визначити своє місце в суспільному та культурному просторі. За задумом, 

тематикою, архітектонікою, типологією мемуари бувають різними, залежно 

від інтенційного мислення спогадовця, його відчуття образного слова. Саме 

образного, бо, за висловом Г. Костюка, є  «пісні листи», а є текстуально 

надто цікаві настільки, що їх хочеться порівняти з піснею. Все залежить від 

організації динамічної системи пам’яті (лінійної чи нелінійної) та 

емоційності викладу думки. Адже, на думку Ж.-П. Сартра, емоційна пам’ять 

«репрезентується як незмінна частина особистості, організована форма 

людської екзистенції і нерозривна від феномена пам’яті, сприйняття та ін.» 

[234,  с. 142].  

Словом, для мемуариста пам’ять є вербальним орієнтиром у часі і 

просторі задля мисленнєвого формування і відтворення на письмі образу 
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світу. Для письменників діаспори тема пам’яті закладена у пошукові і 

збереженню ідентичності в поліетнічному середовищі. Екзистенц-філософія 

у мемуарах зосереджується на дослідженні, пошукові духовного осяяння, 

почуття, емоційного переживання індивіда  в абсурдному, алогічному  світі.  

Спогадовці моделюють своїх персонажів у іншомовному просторі, на  

чужині, в осерді туги за рідним краєм.  Реальні герої документального твору 

фізично і духовно страждають, їх опановують страх, сум, самотність, 

безнадія тощо. Особливо екзистенційні мотиви зчаста заповнюють сторінки 

щоденника Д. Гуменної. Відтак не здійснилися мрії  Б.Рубчака, коли він в 

усній оповіді іронізував, що створення Нью-Йоркської групи було реакцією 

на ностальгічні мотиви: «НЙГ допомогла зупинити процес пересаджування 

вишневих садків та струнких тополь на нью-йоркські бруки, що в 

п’ятдесятих роках було виявом великої відповідальности і перед 

літературою, і перед читачем, і навіть (боюся вимовити) перед історією. […] 

Сьогодні читач […] скоріше впізнає графомана і не дозволить йому 

самолюбно використовувати читацьку публіку, граючи на наболілих 

спогадах і переживаннях…» [161, с. 64]. Процес написання спогадів, 

звичайно, члени Нью-Йоркської групи не призупинили. Цей процес триває і 

триватиме, допоки людина не перестане вірити в Абсолют, адже традиційні 

поняття Я-концепції, самості «припасовано» під маркери західної філософії. 

Саме модерна література Заходу спиралася на позиції антропологів З. 

Фройда,  М. Шелера, Г. Плеснера, Е. Кассірера, Е. Еріксона та інших. які 

виробили теоретичну модель концепції людини. Їхня головна теза збігалася 

на перетині бажання особистості стати  Абсолютом (з ірраціональної точки 

зору – це стати Богом), яку можна назвати фантастичною, нереалізованою. 

Одначе людина будь-що прагне здійснити такий «проект».  

На історичній тенденції мемуарів наголошує Е. Еріксон, поклавши в 

основу спогадів соціальну ідентичність, яка «розглядається як відчуття 

людиною власної неповторності, унікальності свого життєвого досвіду, що 

задає певну тотожність самому собі» [46, с. 78–80]. Структура ідентичності є 
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конфігурацією, яка «поступово об’єднує конституційні задатки, базові 

потреби, здібності, значущі ідентифікації, ефективні захисти, успішні 

сублімації та постійні ролі» [46, с. 79–80].  Тобто, науковець вказує на 

елементи ідентичності на рівні досвіду, як от: відчуття ідентичності – це 

відчуття історичної безперервності особистості і його тотожності; остання 

загрунтована на усвідомленні людини як тотожної та безперервної в 

часопросторі, як безперервність; третьою особливістю є посилення 

особистістю з віком своєї безперервності у форматі матриці переживання, 

коли персонаж (автор) згадує світлі роки дитинства та юності, спроектовує 

своє майбутнє, будує реальні та ілюзорні плани, бажання досягти того рівня, 

ким  хоче бути, перебуває у процесі сприйняття очікувань оточуючих, оцінки 

своєї діяльності.   

Думка Е. Еріксона суголосна визначенню філософа Вілфріда Десана, 

який закцентовував на соціалізації особистості, відносної його свободи. 

Науковець стверджував, що «лише праця робить з робітника те, чим він є; 

або, зворотно, суть переважної більшости людей визначається працею, якою 

вони займаються. І найчастіше індивід навіть не вибирає своєї праці чи своєї 

класи – він народжується в них. Він має тільки певний ступінь особистої 

свободи в межах пут, які його визначають. Він робить із себе те, чим він є, 

але тільки в передрішеному, обмеженому просторі» [243, сс. 98; 106-107]. 

Йдучи за В. Десаном, додамо, що людина перебуває постійно в дорозі 

пошуку власного Я, прямуючи до самовдосконалення, вона прагне пізнати 

світ, який є багатовимірним.  

Письменник Д. Нитченко 1993 року став першим лауреатом премії 

імені Г.Сковороди за книгу спогадів «Від Зінькова до Мельборну». Його ім’я 

стало відоме читачам сучасної України з проголошенням незалежності нашої 

держави. До того часу творчість майстра слова перебувала на периферії 

національного літературного процесу, відтак його художня спадщина 

практично не осмислена критикою, а більшість творів, найпаче спогадового 

характеру, донині чекає на дослідників.  
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У передмові до спогадів «Від Зінькова до Мельборну» М. Павлишин 

вказує на мемуарну духовну продукцію Й. Гірняка, Г. Костюка, Ю. 

Лавріненка, І. Кошелівця, яких «кинуто на еміграцію, де вони, будучи 

людьми думки й слова, залишили помітний знак... Хто з Д. Нитченком бодай 

трохи знайомий, той знає, що саме література й літературне життя є його 

натхненням і пристрастю. Д. Нитченко веде широке листування і 

признається, що не терпить суботи і неділі тільки через те, що тоді не 

доходить пошта» [125, с.7-8]. До речі, письменник свої перші книжки 

надрукував ще тоді, коли перебував у літературній організації  

«Пролітфронт»: дві збірки віршів – «Поезії індустрії» та «Склепіння», а 

також збірку нарисів. Кілька поезій були покладені на музику, одну з пісень 

на його слова виконували навіть під час урочистого відкриття флагману 

радянської індустрії – Харківського тракторного заводу. З початком 

німецько-радянської війни Д. Нитченко був мобілізований до робітничо-

селянської червоної армії, пройшов німецький полон, табори переміщених 

осіб. Про свої поневіряння під час війни сповідується перед читачами у 

спогадах «В лісах під Вязьмою» (1958). До Австралії прибув 14 квітня 1949 

року, працював у каменоломнях, 25 років – на електростанції, а у вільний час 

– у творчому вирі, викладав в українській суботній школі і завжди пам’ятав 

свою рідну Полтавщину. Спогади іноді заримовував, як ось у вірші «Їдучи на 

чужину»: «…Та ще не раз нас дожене тривога: / Чи вернемо додому звідтіля? 

/ Чи рідний сад почує моє слово / (Там не одна пролинула весна), / Чи яблуко 

зірву я з яблунь знову, / Що вітами схилились до вікна? / Чи вийду ще з 

косою я на луки, / Чи рідне сонце в щоку припече? / І серце стогне, плаче від 

розпуки, / Хоч по виду сльоза й не потече...».  Підсилюючи поетичний спогад 

про рідний край Д. Нитченка, зішлемось на думку С. Підопригори, яка 

зауважує:  «Концептуальним полем пам’яті в проекті стає слово, текст. Слово 

як засіб моделювання буття піддається реконструкції, перетікає із побутової 

в метафоричну площину, набуває додаткових парадигм змісту, іронічних 

конотацій» [128, с. 173]. Саме згадка Д. Нитченка про рідну Полтавщину в 
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авторській інтенції зображення минулого буття засобами художнього слова 

різнобарвно вигранює у метафоричній площині. Метафорі належить 

центральне місце в структурі спогадів, як головному  концепту «формування 

мовної картини світу, що виникає в результаті когнітивного маніпулювання 

значеннями, що вже містяться в мові, для створення нових концептів, 

особливо тих сфер відображення дійсності, які не дані безпосередньо» [153, 

с. 173].  

 Д. Нитченко на далеких континентах викладав українську мову, був 

директором українських суботніх шкіл у Мельбурні, складав програми, 

інспектував, 33 роки очолював Літературно-мистецький клуб ім. В. 

Симоненка, був членом Об’єднання українських письменників «Слово», 10 

років керував Українською центральною шкільною радою в Австралії, 

входив до правління Союзу українських організацій Австралії (СУОА), був 

дійсним членом Наукового товариства імені Т. Шевченка (НТША), редагував 

і видавав альманах «Новий обрій». Сам автор у листі (30.04.1998) до В. 

Мацька повідомляє, що  «уклав «Український правописний словник», друге 

вид.: «Український ортографічний словник», видав книжку «Елементи теорії 

літератури і стилістики» – два видання, а третє видали в Полтаві з 

передмовою літературознавця В. Базилевського. Видали тут (я упорядкував) 

антологію української поезії в Австралії «З-під евкаліптів» та англійською 

мовою антологію української прози «On the Fence». Чотири мої книжки 

вийшли в перекладі англійською мовою. Про мене є в «Who is whoo» том 10, 

Англія та у першому томі «Ausstroasia» «Who is Whoo» [103, c. 36]. 

Зважаючи на те, що лист адресовано за рік до смерті Д. Нитченка, вважаємо, 

епістолярний спогад є підсумком його творчої праці на чужині задля розвою 

рідного слова. Д. Нитченко був сумлінним пропагандистом української 

культури в далекій Австралії, його ім’я занесено в англомовні довідники, 

антологію.  

Оскільки, за визначенням німецького культуролога А. Ассман, у 

структурі пам’яті існує дві складові частини, одна з яких свідома 
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(функціональна) , а друга – накопичувальна, то в епістолярії автор видобув 

дані саме з накопичувальної пам’яті, бо факти, наведені в кореспонденції не 

увійшли в жодні спогади письменника. Накопичувальна пам’ять – «аморфна 

маса», своєрідний архів невикористаних, не амальгамованих спогадів» [3, с. 

147], такий «архів», очевидно, поповнювався «постійно зростальною масою 

нових надходжень», що свого часу автор не спромігся його підпорядкувати, 

використати у просторі спогадів [3, с. 149].  

Крім окремих мемуарних видань, чимало спогадів розпорошено в 

діаспорній періодиці. Так, письменниця і довголітній редактор жіночого 

журналу в діаспорі «Наше життя Л. Бурачинська (1902 – 1999) згадує про О. 

Кобилянську, яка вела жваве листування, німецькомовний щоденник, де «тут 

і там розписані згадки про її тодішню творчість. Наприклад, 21 квітня 1884 р. 

згадано, що Євген Озаркевич привіз її новелі з Відня і передав їх Наталії 

Кобринській, а 5 серпня вона згадує, що напише новелю підо впливом 

німецької письменниці Марліт. Але згадки про проблематику її писань, про 

постаті, що їх хоче втілити в них – зовсім немає. Мабуть, не для того існував 

щоденник. Одного разу тільки, під якимсь враженням молодій авторці 

щоденника хотілося передати літературний образок...  Вона подає такий 

вступ: «Mutter ruft schon zum Nachtmahl... und ich habe gerade jetzt eine 

poesievolle Idee, ich fürchte bis ich aufesse, fliegt sie fort. Plötzlich fällt mir was 

ein, ich schreibe es nieder» (Мати кличе мене до вечері, а в мене саме 

зродилася поетична ідея, боюсь, що коли повечеряю, вона пропаде. Нагло 

воно прийшло й ось списую це)» [18, с. 46].  

 З точки зору історико-літературної та культурної парадигми приємно 

вражають мемуари Є. Щербаківської «Мої спогади про Миколу Лисенка», які 

поєднують синергетичні компоненти тексту: літератури, музики, графіки. 

Мемуари цінні тим, що з відстані часу (написані 1957 р.) авторка надто 

детально розповіла про учасників відкриття 30 серпня 1903 р. пам’ятника І. 

Котляревському в Полтаві, залишила психологічні портрети письменників. Є. 

Щербаківська-Кричевська виступала в хорі, яким керував маестро-Лисенко. 
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Артистам тоді міська влада відвела одну з найкращих шкіл Полтави. 

Композитор до свята написав кантату на слова Т. Шевченка «На вічну 

пам’ять Котляревському» для хору й оркестру. Учениця М. Лисенка 

колоритно змальовує творче середовище, вдаючись до деталізацій: «Галя 

Чикаленківна, що вкупі зі мною вчиться у фортепіяновій клясі у школі 

Лисенка, позичає для мене гарну плахту в Насті Грінченкової. Тепер уже все 

гаразд, хоч мені й неприємно ходити в позиченому». В уяві дівчини постає 

образ письменників: «Я з цікавістю подивилась на Горленка. Нічого 

інтересного зовні. Обличчя кругле, «як гречаник», невиразне. Тулуб 

тендітний, а голова велика. Мимохіть виникає думка, що в цій великій голові 

і мозок мусить бути неабиякий». Менеджер хору, онук славетного байкаря, 

Яків Петрович Гулак-Артемовський, помітивши, як хористи з цікавістю 

оглядають гостей свята, підсів до них і «тихенько почав робити пояснення:  

– Ось той поважний, сивий джентльмен, що так приємно посміхається, 

– це посол віденського Райхстагу, Омелян Романчук. Але він не просто 

посол, а «презус» – заступник голови (є чим утерти носа місцевій кацапській 

адміністрації: «От що, а не то що!»). А той елегантний красунь – то професор 

львівського університету Студинський, той що був у вагоні. А отам – 

високий, гарний, з таким артистичним виглядом – це панотець і музика, 

Остап Нижанківський. Отой чорнявий, довгообразий, такий немов 

несміливий – чи видно вам? – оцей, що заріс бородою, – це Василь 

Стефаник...» [196, с. 8-9]. 

Є. Щербаківська свої спогади увібрала в художню форму, вдавшись до 

стилістичних фігур, тропеїзації – еліпсис, порівняння, епітетети, метафори. 

Внутрішні (когнітивні) метафори, видобуті з «криниці» пам’яті, підсилили 

наративну структуру тексту, надали йому переконливої форми правдивості, 

образності, емоційно-естетичного забарвлення. Саме так, адже з погляду І. 

Стерніна, когнітивні метафори мають бути «сформульовані як певні 

змістовні ознаки, що входять до структури концепту» [146, с. 62-63]. 

Авторка спогадів подає розлогу картину історико-культурної події – 
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церемонії відкриття пам’ятника. Виступали з промовами громадські діячі, 

керівники міста, та особливе враження на неї справила Олена Пчілка. Її образ 

авторка передає з пієтетом, підсилює епітетами, метафорами, порівнянням. 

Для авторки мемуарної прози письменниця запам'яталась, як «старша, 

поважна жінка з тихим, але твердим голосом, з металевим блиском і з 

виразом прихованої сили в очах, виявила більше мужности й громадської 

відваги, ніж інші наші наддніпрянці і не побоялась категоричної заборони: 

промовляла українською мовою» [196, с. 9]. 

Не оминає залишити для історії й образи інших персонажів, зокрема 

переповідає про те, як молодий  І. Стешенко читав перед публікою свій 

реферат про творчість І. Котляревського, підкреслював позитивні  риси в 

характері Возного з «Наталки-Полтавки». Після промови І. Стешенка, 

наступним номером програми ішла кантата М. Лисенка «На вічну пам’ять 

Котляревському». Є. Щербаківська змалювала образ композитора у творчій 

атмосфері, у натхненній праці: «Недовга пауза. Завіса підіймається перед 

виструнченим хором і зараз же, під оплески, на сцену виходить Лисенко. Моє 

місце в першому ряду, просто перед М. Лисенком. Я бачу, як він хвилюється. 

Зовні він ніби спокійний, тільки незвичайно сильний рум’янець заливає його 

обличчя та накрохмалена сорочка злегка тремтить на грудях. Непомітно 

права рука робить знак хреста біля серця. Звиклим оком М. Лисенко оглядає 

весь хор і піднімає вгору свою чорну палічку. Я бачу, що для нього в цей 

момент нічого вже не існує крім його музичних ідей і нас – того органа, того 

інструменту, через який він передасть свої музичні ідеї слухачам. Це – 

надхнення?» [196, с. 9].  

Як бачимо, образ М. Лисенка подано в динаміці, в русі, образ 

внутрішній, і зовнішній. За спогадами Є. Кричевської, життя особистості 

можна порівняти із книжкою пам’яті про людину, яка і після її смерті 

«оживає» на сторінках мемуарів, адже М. Лисенко «хвилюється», «сильний 

рум’янець заливає його обличчя», «рука робить знак хреста біля серця». У 

такий спосіб авторка зберігає незабутній образ композитора у своїх текстах, 
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що їх А. Ассман назвала «потенціалом письма», який виражений у  

«кодуванні й збереженні інформації про тих, хто пішов із життя...» [3, с. 148],  

про їхні здійсненні і нездійсненні мрії, творчі плани і досягнення, 

трансформацію культурної пам’яті суб’єктивного Я про Іншого. Неоднорідна 

за жанром текстова складова – синтетична: прочитуються ознаки нарису, 

замальовки, роздумів. Так, у часі спішної евакуації назавжди зник її чималий 

архів, про що скрушно пише Є. Щербаківська (1882 -1964)  в листі (15. 

ІХ.1954) до Петра Курінного: «Ще до їдної рани Ви торкнулися, друже мій,– 

до загибелі праць моїх і Василя Григ[оровича]. Це вже не такі тяжкі й болючі 

рани, але все ж рани... [пропали] до тисячі фотографій... найцінніші родинні 

 реліквії... Вся ця друга частина була вкладена у велику й коштовну 

італійську валізу і одправлена на Львівський музей через якусь німецьку 

відповідальну транспортну контору. Дійшло все, крім цеї валізи» [14].  

Спогади Є. Кричевської розкривають події і факти, які відбулися в 

Україні понад сто років тому. Означені мемуари сьогодні є документом 

епохи, становлять вагому історичну та культурну пам’ять. Якщо в художній 

белетристиці автор вигадує історію, де немає «жодної історичної правди, 

лише атмосфера, мрія, фантазія  [...] Історична реальність постійно 

змішується із уявою. Історія не переказується, не відновлюється, а 

вигадується» [207, с. 15], то у спогадах  Є. Кричевська максимально 

наближається до істини, об’єктивності передачі життєвого досвіду, 

пам’ятаючи, що є й інші свідки культурної події, які можуть спростувати 

неправдиву інформацію, і тоді реноме спогадовця в очах читачів матиме 

негативний відтінок.  

Спогади автора і мемуари про автора мають різну архітектоніку тексту. 

Автор спогадів може розташувати події за хронологією й на передній план 

виставляє суб’єктивне «Я», а упорядник – як, скажімо, зібрані спогади 

«Євген Маланюк: в 15-річчя з дня смерті» (Філадельфія, 1983) – Оксана Керч 

скомпонувала тексти на свій розсуд, поділивши їх на три частини: перша з 

них – біографічна, до якої увійшли спогади дружини поета, приятелів; друга 
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– статті про творчість поета, зустрічі з ним; третя – «досить різноманітна: 

поезії з присвятою Є. Маланюкові, його іншомовні переклади творів, вірші 

покладені на музику, дружні шаржі, пародії, карикатури і бібліографія» [47, 

c. 5]. Такий різноманітний тематичний поділ упорядник пояснює просто: «Не 

маючи матеріалів для повного життєпису Поета, ми мусимо користати з 

досить скупих записів осіб, що були свідками його молодості» [47, с. 7].  

Занепокоєння письменниці Оксани Керч (Ярослави Куліш-Гаращак) 

щодо написання літератури nonfiction залишається актуальним і сьогодні. 

Адже письменницькі мемуари, як «матеріали для повного життєпису», 

розширюють не лише біографічну канву митця, а й розкривають специфіку 

праці над написанням того чи іншого художнього тексту, завдяки 

нефікційним артефактам реципієнт занурюється в творчу лабораторію, 

внутрішню світобудову літератора, відчитує його індивідуальний стиль. 

Коли ж немає документальних першоджерел, тоді нічого не залишається 

упорядникам як «монтувати» спогади з чужого голосу. 

Будь-які спогади є  суб’єктивними, на думку О. Галича, 

«суб’єктивність дає змогу побачити концепцію певного історичного періоду 

в подіях і людях очами письменника» [30, с. 195]. Специфіка творення 

історичних реалій, їхнє художнє обрамлення у літературних мемуарах 

водночас  документально фіксується як історичний період, епоха, в якій жив і 

працював автор-оповідач. Такий феномен помітила дослідниця О. Матвєєва, 

закцентовуючи на тому, що суб’єктивність «власне спогадів  завжди 

витворює певну концепцію історичного періоду. Автор не тримає в голові 

загального його плану, він пише, ідучи за течією власного життя» [98, с. 42]. 

Ясно, що жанрова структура спогадів репрезентує позицію автора,  його 

власне бачення й аналіз неординарних історичних подій доби, проблеми якої 

переосмислюються реальним персонажем, відбиті у його світобаченні й 

трансформовані в художньо-документальному творі. Після оприлюднення 

останнього вони стають суспільно-культурним явищем. 

Аналізуючи історичну й культурну пам’ять наратора, польська 
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дослідниця Є. Лох закцентовує увагу на тому, що формула оповіді й образ 

оповідача існує в позалітературному та літературному контекстах, з яких 

перший, позалітературний, «стосується автобіграфічних моментів й 

становить підтекст для нарації» [224,  с. 95]. У такий спосіб науковець 

потрактовує, що історична пам’ять зафіксована в метатекстову структуру 

художньої документалістики допомагає реципієнтові краще зрозуміти задум 

автора,  центральну думку твору, дешифрувати метафоричні 

словосполучення і речення, декодувати лакуни, недомовленість, що їх 

подано в емоційній тональності. 

Історичні події ХХ століття постійно присутні на сторінках мемуарів 

Анатоля Галана (Калиновського), Г. Костюка, Ю. Шевельова, Д. Гуменної, Д. 

Нитченка, Анатоля Гака (Антипенка), Паші Ємець, Л. Богуславець-Ткач та 

ін. Саме історичні обставини, ностальгія за рідним краєм (щоб там не 

говорив Б. Рубчак) підштовхували авторів до написання спогадів. А було про 

що писати, згадувати, адже двадцяте століття для України видалось 

найтрагічнішим за усі попередні. Лише три голодомори «викосили» десять 

мільйонів населення, Друга світова війна (1941-45 рр.) пройшлася територією 

України. Саме за ці воєнні роки, як стверджує історик Ю. Шаповал, «загальні 

людські втрати України від війни, включно із убитими, померлими, 

жертвами концтаборів, депортованими, евакуйованими, тими, хто відійшов 

разом із німцями, становлять до 14 мільйонів осіб» [45]. 

Можна констатувати, що пам’ять є продуктом суспільної свідомості. 

Дослідниця Л. Нагорна знаголошує на різновидах пам’яті: «Строго кажучи, 

колективна пам’ять – це своєрідний фантом; у біологічному сенсі її не існує. 

Коли говорять про соціальну, етнічну, конфесійну чи якусь іншу пам’ять, 

мають на увазі радше різновиди колективної обумовленості пам’яті, які, 

кожний по-своєму, фільтрують індивідуальний досвід, виробляючи критерії 

істинного й хибного» [114, с. 22]. Історичні обставини трагічної для України 

епохи, доби масштабних соціальних експериментів, кривавих диктатур 

знайшли відображення в художньо-документальній прозі українських 
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письменників, які працювали на еміграції. Вони переповідали про трагічний 

досвід, набутий в силу політичних обставин, з причини якої змушено 

покинули рідну землю, подали образ не лише персонажів, а й рідної України. 

Вона їм запам’яталась під більшовицькою владою такою, яку знали до 

останнього часу вимушеного розлучення, а проте до останку пронесли любов 

до неї. Так, у листі (18.01.1993) до В. Мацька  Г. Костюк писав: «Що нового і 

доброго навколо Вас у моєму рідному Кам’янці, якого я вже ніколи не 

побачу. Сподіваюся, що в майбутньому, як наша держава зміцніє, Кам’янець 

стане не тільки центром науки і культури Поділля, але й великим 

упорядкованим пам’ятником історії та культури нашого народу. Бо навряд чи 

у нас є ще місто, де б так рельєфно перехрещувалась історія кількох народів 

– Сходу і Заходу – України, Туреччини, Польщі, Росії та Німеччини» [89, с. 

10]. 

В Радянському Союзі наприкінці 20-х років ХХ ст. остаточно 

утвердився тоталітарний режим. Партійно-державна злочинність супроти 

власного народу розвивалась широкими темпами. Про це у щоденнику 6 

квітня 1932 р. занотувала О. Радченко. Вона з болем у серці виводить слова: 

«Злочинність розвивається з якоюсь особливою швидкістю… Мучать думки 

про розпухлих від голоду селянських дітей, і злість зростає. Бідні, а для них 

же готують соціалізм...» [138, c. 547]. Унісонуючи О. Радченко, у мемуарах 

«Дар Евдотеї» Д. Гуменна також чимало місця приділила добі невдалих 

величезних експериментів, зорганізованих Історією (комуністичною партією) 

й участь реальних персонажів у них. Спершу для її покоління початок  

«збільшовиченої ери» уявлявся романтичним, ілюзорним, та коли партія 

взяла курс на примусову колективізацію-експеримент, коли штучний голод 

на її очах викосив мільйони людей від Харкова до річки Збруч (польського 

кордону), тоді вона замислилась над соціальною нерівністю. Саме 1933 року 

почала все записувати у щоденник, який і склав основу її спогадів «Дар 

Евдотеї». Письменниця дешифрувала оманливу політику партії, яка будувала 

соціалізм-комунізм заради людини, а саму людину цинічно нищила, не брала 
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до уваги. Мемуарист ритирично звертається до себе й водночас до читача, 

розмірковуючи над темою село / місто, бо «завжди кружляла думкою 

навколо чогось, обсмоктуючи. От тоді билася над питанням, чому це людина 

людині вовк… Який же це соціалізм? Соціалізм – це добро всім» [38, с. 372].  

Уже по війні, опинившись в Німеччині, Д. Гуменна заносить в 

щоденник (14.06.1948 р.) роздуми про роль історичної особи у зміцненні 

тоталітарних систем і доходить висновку, що «... у Сталіна добрими 

бажаннями пекло вимощене. Всі оці «системи» неминуче стають лише іншим 

убранням для капіталістично-визискувальних імперіалістичних систем, 

тільки ще безжалісними у своїй фальші та брехливості» [198, арк. 8]. Авторка 

мала право так міркувати, бо ж щойно вийшла із тієї системи, в якій 

підмінювалися поняття, коли невільно жилося – тюрми були переповнені, 

невільною була й праця, бо насправді примусово створили колгоспи, оплата 

фізичної праці обліковувалась трудоднями, мізерними коштами. Це 

насправді була створена комуністами капіталістично-визискувальна система. 

Капіталісти сиділи в Кремлі, куди стікалися кошти зі всього Радянського 

Союзу. Люди були підневільні, мандрувати за кордон простому грішному 

заборонялося. Навіть в туристичну подорож спецслужби дозволяли тим, хто 

був ідейно витриманий. Про минуле життя батьків молодь нічого не знала, 

про свою генеалогію, вивчення родоводу, справжнє козацьке минуле й мови 

не могло бути. Під час війни дуже бракувало харчів. І тоді Д. Гуменна разом 

із групою жінок з Києва вирушила на Полтавщину. В одному із сіл 

подорожні почули розмову батька й сина.  Розмову-полілог вона зафіксувала 

у щоденнику  28 грудня 1948 р: «Двоє косять. Старший і молодий. Гукають 

до нас:  

– А йдіть-но сюди!  

 – А що?  

– Ну, питайся, – каже старий до хлопця.  

– Хто ви такий будете? – питає хлопець. 

 – Я – вчитель. 
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– А скажіть, чи то правда, що за царя можна було все робити, що хоч, 

їздити, куди хоч?  

– Правда! 

– Ну, от, а ти не вірив, – старший до молодого» [196, арк.28].  

Фактографічність наративного полілогу водночас розкриває 

психологічні, соціальні, філософські дискурси.   

Пам’ять письменниці резонує в минуле з тим, аби підсилити 

компаративну складову: життя дореволюційне і післяреволюційне. В осерді – 

концепт пам’яті і як культурний код нації, і як вияв ідентичності. Слушною є 

думка О. Ревзіної, яка говорить: «Пам’ять є основою ідентичності людини, а 

втрата пам’яті стає втратою самої себе» [136, с. 10].  

Ілюстративний матеріал переконує в тому, що українська 

мемуаристика в діаспорі була носієм історичної та культурної пам’яті, у той 

час як за подібні висловлювання спецоргани СРСР в гіршому випадку 

«припечатали» б тюремне ув’язнення з поміткою «антирадянська агітація», а 

в кращому – спогади пустили б під ніж і не бачити їм світу. Не дивно, що 

подібного тексту і близько немає в українських мемуарах Ю. Смолича, В. 

Минка, В. Чередниченко, С. Сумного, В. Поліщука, З. Тулуб, які оприявнили 

ретроспективний погляд на минуле. Українські письменники діаспори були 

звільнені від партійного диктату, настанов, застережень, писали спогади 

серцем і розумом. Їхні колеги в підсовєтській Україні були підневільні у 

творчому розкриллі, думали і пам’ятали уроки історії, але на папір лягали 

такі рядки, які не суперечили марксистсько-ленінській методології. 

Як зазначає Т. Швець, у вчительки з Городка, що на Хмельниччині, 

Олександри Радченко (1896-1965) спецслужби вилучили щоденникові 

зошити, в яких вона занотувала події голодного 1933 року. Жінку, матір 

трьох дітей, заарештували за пам’ять, за правдиві історичні факти: «17 

грудня 1945 р. Кам’янець-Подільський обласний суд, що відбувся в м. 

Проскурів (нині – Хмельницький) виніс вирок авторці діаріуша – 10 років 

виправно-трудових таборів з конфіскацією майна, позбавлення прав на 5 
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років. «У меня есть пристрастие отражать все свои переживания в дневниках, 

– не ховаючись заявила  О. Радченко на суді. – Дневник я стала вести с 1926 

г. и посвятила его своим детям, чтоб они лет через 20 прочли и увидели, как 

страдал и стонал народ, какой был ужасный голод… В моих записках 

отражено все, и я не сгущала, я описувала все ужасы. На Украине в 1930-33 

году украинский народ переживал ужасы». За щиру правду історії, описану в 

діаріуші, українка відбула повний термін ув’язнення в таборах. У серпні 1955 

р. вона повернулась із Сибіру з підірваним здоров’ям» [189, с. 21-22].  

Дослідниця Л. Кулакевич потрактовує память в різноаспектних 

концепціях: «ейдетична пам’ять / фотографічна пам’ять (від гр. εἶδος – образ, 

зовнішній вигляд) – особливий вид пам’яті, переважно на зорові враження, 

що дозволяє відтворювати раніше побачене. У мистецтві, філософії досить 

поширеною є платонівська концепція феноменальної пам’яті як анамнезису – 

безсмертності душі і містичного пригадування нею своїх попередніх життів» 

[79, c. 188].   

Ю. Ковалів до основних умов існування спогадового жанру відносить 

літературну пам’ять, але, «говорячи про минуле, автор мемуарів практично 

ніколи не може перебувати в межах одного часового виміру» [92, с. 436]. 

Задокументовується досвід словесно-художніми засобами, «мистецькими й 

позамистецькими ідеями та концепціями, формами культурних звичаїв, 

побуту історії. Так, героїчний епос присвячений міфічним та історичним 

подіям, що вже відбулися. Завдяки пам’яті кожне покоління передає свої 

знання наступному. Втрата історичної та етногенетичної, власне культурної 

пам’яті, традиції, спадкоємності може призвести до катастрофічних 

наслідків. Літературна пам’ять розкриває культурно-історичні події, факти, 

конкретні ситуації, алюзії на минулі цінності, події важливої суспільно-

історичної ваги, відтак уможливлює нове їх прочитання, переосмислення, 

вивчення.  

Отже, концепт пам’яті як психічний процес, що відбувається шляхом 

фіксації власного досвіду, формується під впливом спілкування Я з Іншим, 
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суспільної та індивідуальної свідомості, внутрішньої культури, інтенційного 

мислення письменника. Процес запам’ятовування немислимий без світу волі 

– «невидимої сутності, абсолютного начала всього буття» (А. Шопенгауер). 

Кожна особистість будує світ у собі, побудувавши його, вона прагне 

відбутися у зовнішньому світі,  прагне створити самотужки «оселю» щастя , 

яке є психоемоційним станом душі, що дає радість людині від задоволення 

життям. Маючи за плечима досвід, мемуарист вибирає найсуттєвіші пазли-

епізоди, й створює книжку, як кінофільм, кожен кадр з якої становить 

суцільний текст особистого спогаду.  

 

Висновки до першого розділу 

 

Теоретико-методологічні  дослідження літератури факту розкривають 

жанрову своєрідність, схарактеризовують мемуарну духовну продукцію як 

історичне джерело,  літературний артефакт, документ епохи. У спогадовій 

літературі даспорних письменників оприявнено екзистенційний, суто 

індивідуальний досвід автора на ментальному рівні як факту 

самоусвідомлення, самопізнання, а текстова структура – звіт перед читачем 

як саморепрезентація особистісного досвіду. Наповнення тексту художніми 

засобами залежить від майстерності творення. Поетикальні компоненти 

кожен мемуарист використовує відповідно до діапазону функційних та 

інтенційних спроможностей, творчого потенціалу. 

Поетику мемуарної літератури характеризували В. Кузьменко, Г. 

Мазоха, О. Галич, І. Василенко, Т. Черкашина, Т. Швець, Тончо Жечев,  М. 

Мольнар, А. Моруа,  Н. Банк, Уільям Тодд та ін. Вони науково потрактували 

етапи розвитку метажанру, звернули увагу на спогадову літературу в аспекті  

рецептивної естетики, заявивши свою позицію тим, що читачів вона 

передовсім цікавить як художньо-психологічний феномен. Із таким 

визначенням погоджуємося тому, що у мемуарах оприявнена посилена роль 

оповідача, образ автора, його звернення до сугестивності, філософських 
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роздумів,  медитативності, інтроспекції, алюзії, риторичних речень, ремарок,  

розмислів про вічність, власне «Я». У мемуарах співіснує дихотомія порухів 

душі – ментальне й інтуїтивне. В осерді – оповідь Я-автора, особисті 

асоціації, переживання, зазирання в ретроспекцію, опис минувшини, 

особистоої участі в історичних та культурних подіях. Для дослідників 

мемуари є історичним джерелом, як і, утім, простором для студіювання 

індивідуального стилю, мовного світу письменника, його світогляду й 

особистого погляду на розвиток української літератури. Літературні мемуари 

– це документальні та історичні свідчення, тому кожен автор у викладі фактів 

намагається якомога наблизитися до істини, яка є метафоричною, об’єктивно 

викласти матеріал. Водночас, дбаючи про читача, наповнює структуру тексту 

не лише сухими фактами, датами, подіями, а й вдається до його емоційного 

забарвлення. У такий спосіб Я-его, Я-образ маніфестує психологічний 

автопортрет, увиразнює внутрішній світ наратора, модель Я-Я репрезентує 

параметри психотипу. Незважаючи на розбіжності в поглядах реальних 

персонажів, політичних та ідейних уподобань, – то наші співвітчизники, які 

залишалися українцями за рисами світогляду, традиціями, індивідуальним 

світобаченням, кожен ніс любов до України своєю за власним покликанням.  

Помітним є той факт, що всі вони україноцентричні, але різняться в єдиному 

– ідіостилі, авторською стилістикою, тими механізмами, що створюють 

естетичний текстовий простір, «сукупність глибинних текстопороджуючих 

домінант і констант» (Н. Фатєєва). Ідіостиль образотворчо наповнює 

мемуари реалізмоцентричністю, логічністю, автентикою. Спогадова 

література розкриває внутрішній світ персонажів, специфіку їхнього 

світорозуміння довкілля, систему поглядів, переконань, характерних для 

ментальної призми, крізь яку людина дивится на світ і бачить своє місце в 

ньому. 

Наукове, теоретико-методологічне обґрунтування спогадового 

дискурсу відрізняє її від художнього, асоціативного, вигаданого. Перевага 

реалізмоцентризму над художнім вимислом пробуджує загальний інтерес до 
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літератури факту, порушених у ній морально-етичних, аксіологічних 

проблем, проблем повсякденності, що з ними стикався автор, та їх 

переборення, інтерпретація ментальних процесів, а найпаче – оприсутнення 

людини в соціумі, в українській культурі.  

До художньо-документальних жанрових форм відносимо найдавніші  

тревелоги, листи, спогади, сповідь, щоденники, автобіографії, некрологи і до 

молодшої форми – записні книжки, які можуть бути зафіксовані 

літературним жанром нарисового характеру, есе чи щоденника. Жанр є не 

лише рухомим, а й здатний до сукупності повторюваних властивостей 

(змістових і структурних), і такий феномен, як проблематика, предмет 

оповіді, сприяє розрізненю їх один від другого. Означені риси пов’язуємо з 

розумінням світу і людини в ньому, зі змістом і когнітивним релятивізмом, 

структурою твору, його просторовочасовим та мовним простором.  

У розділі репрезентовано теоретико-методологічне узагальнення, 

перспективу зорення розвитку мемуарного жанру, що, передовсім полягає в 

подальшій розробці антрополого-методологічних підходів у  вивченні образу 

автора і читача.  Мемуарна література водночас є автобіографічною, позаяк 

наратором виступає сам автор, який моделює зримі образи і свої, й реальних 

персонажів. Оповідь йде від першої особи,  крізь власне Я, а також крізь 

призму Я–Інший, що сприяє реципієнтові всебічно осягнути життя 

мемуариста, вловити суттєві автобіографічні нюанси, відтворити культурно-

історичну картину епохи  другої половини ХХ століття.  

З’ясовано, що для мемуариста пам’ять є вербальним орієнтиром у часі і 

просторі задля мисленнєвого формування і відтворення на письмі образу 

світу. Пам’ять спогадовця реконструює. Тема памяті закладена у пошукові і 

збереженню ідентичності в поліетнічному середовищі. Українські 

мемуаристи західної діаспори моделюють своїх персонажів переважно у 

просторі чужини, ностальгії за рідним краєм, за Україною. Мемуари  

письменників діаспори другої половини ХХ століття є безцінною культурно-

історичною спадщиною українського народу. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСНОПОПОЛОЖНІ КОМПОНЕНТИ ПОЕТИКИ ДІАСПОРНОЇ 

МЕМУАРНО-АВТОБІОГРАФІЧНОЇ ПРОЗИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ 

СТОЛІТТЯ  

 

Розділ складається із п’яти підрозділів, в яких проінтерпретовано 

часово-просторові компоненти. З’ясовано, що нараційний час у спогадах, 

щоденнику, епістолі, тревелогах є центральною категорією, яка апелює до 

простору, де відбуваються події і які є центром нарації мемуариста. Широко 

проаналізовано абсурдний світ, оприявнений у спогадовій літературі. 

Поетика зображення абсурдного світу вказує на заперечення логіки як 

основоположного компоненту раціональності, увиразнює у прозі nonfiction 

філософську категорію й відлзеркалює властивості світу з негативного боку. 

Абсурд є преверсією (позбавлення сенсу), позаяк він заперечує логіку, яка є 

осердям компоненту раціональності. Розкрито суспільно-політичну 

формацію, як елемент соціоекономічної категорії, в центрі якої – людина. Усі 

культурні й суспільно-економічні процеси  спрямовані задля блага суб’єкта. 

Таким суб’єктом є людина, яка здатна відтворювати, удосконалювати власний 

світ і, найголовніше – розвивати цивілізацію. Схарактеризовано генерику, 

ключові образи, мотиви в діаспорній нефікційній прозі. Поетикальна 

структура сучасної мемуаристики є поліаспектною у проблемно-тематичній 

та художньо-стильовій матриці: оригінальність ідіостилю автора в процесі 

жанротворення; значущість впливу поетикальних засобів на читача;  

тематичні домінанти і мотиви спогадів письменника; художні прийоми 

внутрішньої організації прози nonfiction та їх вплив на формотворчі  моделі 

оригінальної конструкції тексту. Осмислено специфіку елементів паратексту, 

доведено, що заголовки розділів і мінітекстів, прози nonfiction спрямовують 

реципієнта на поглиблене сприйняття твору. Заголовок ідентифікується у 

свідомості читача (наративне прогнозування) щодо майбутніх подій, 

зафіксованих автором у мемуаристиці – складній метажанровій системі – де 
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різновекторно віддзеркалюється непросте буття людини в соціумі.  

 

2.1. Осягнення просторово-часових концептів як форми існування 

реального світу 

 

Попри значну кількість дослідників і численні звернення з їхнього боку 

до тих або інших аспектів прози нон-фікшн, все ще залишається чимало 

питань, які потребують уважного і ретельного аналізу. Насамперед 

зауважимо, що концепт дихотомії час і простір є основною текстотвірною 

інтертекстемою в структурі мемуарного твору. Нараційний час у спогадах, 

щоденнику, епістолі, тревелогах є центральною категорією, яка апелює до 

простору. Саме у просторі відбуваються події, про які веде мову письменник. 

Зважаючи на дві основоположні категорії, скажемо, що час і простір у 

хронотопі є суміжними, вони доповнюють один одного. Час може бути і 

звуженим, й розширеним, залежно від тих подій, про які йде мова. Значно 

розширений час може бути тоді, коли автор звертається до ретроспекції, 

згадує й описує давно минулі події (дитячі літа, юність, важливі віхи у 

становленні особистості, вплив школи, вузу, іншого середовища на 

формування світогляду тощо). А звужений, міні-час проходить в реальному 

просторі за певних обставин в надто короткотривалому терміні – від хвилини 

до кількох діб. 

Зазирання наратора в минуле сприяє не лише його світла пам’ять, а й 

оніричний простір. Скажімо, автору-ветерану приснились батьки, які 

відійшли за межу вічності, вранці автор може занотувати сон і при цьому 

пригадати традиції і звичаї, що панували в родині. Сонні візії можуть 

«підказати» якусь непроминальну подію з дитячих чи юнацьких літ, й 

оповідач, прокинувшись, занотує її на папері, відновивши й переосмисливши 

давно минулі дні. До слова, Д. Гуменна у щоденнику зчаста занотовувала сни, 

коментуючи їх, як психологічне явище у позасвідомому континуумі 

просторово-часових координат У такий спосіб пимьменниця підходила 
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творчо до ведення щоденника, підсилюючи його  часопросторовим 

концептом позасвідомого інобутття,  іносказання,  фіксуючи індивідуальну 

модель художнього світу. Прикметно, що в позасвідомому стані (оніричному) 

оповідач вільно може «мандрувати»  в часі й просторі. В спогадовій 

літературі хронотоп не лише освітлює з несподіваного боку образ персонажа,  

а й розпрозорює жанрову своєрідність. На думку представника 

 «Франкфуртської школи», психоаналітика Е. Фромма, кожна   особистість 

має подвійне життя (денне і нічне), а отже, «в тому, іншому, нічному житті ми 

наче відкриваємо величезний запас досвіду і спогадів, про існування якого 

навіть не підозрювали вдень» [167, с. 182].  

Цікавими є роздуми Д. Гуменної й про позамежовий простір. В аспекті 

проблеми, яку досліджуємо, зокрема ірраціонального концепту, то ще на 

початку ХХ ст. Т. О’Діа звертав увагу читачів на потребі особистості 

висповідатись, щоб перед силою невідомого  емоційно розрадити себе у 

невизначеності, невпевненості, страху, пояснюючи означену подієвість, що 

безперечно «освячена нормами і цінностями соціальної системи» [231, с. 14-

15]. В унісон  Т. О’Діа, американський соціолог П  Бергер також пояснює 

роль віруючої людини як соціальної реальності [206, с. 14]. 

Проте зовсім іншої, антитетичної, думки про релігію дотримується Д. 

Гуменна, погляди якої наближені до раціональної концепції мислення. 

Підсилюючи свої умовисновки антитезою, порівнянням, для неї Бог існує 

поза мораллю. З її погляду, Надлюдину земна істота обожнює як 

репрезентанта добра. Розмірковуючи над дихотомією добра і зла, 

письменниця висновує думку про те, якщо є добро, то поруч й існує зло, 

якого Бог не може перемогти, риторично запитуючи: «А як має, то чому не 

перемагає? А як не може перемогти, то безсилий? І нема одної найвищої 

сили, а є дві? Лишається визнати, що Бог це і Добро, і Зло. Це – закон 

невмолимий і без ніякого вникання в суть – Добро чи Зло. А одночасно – 

кожне добро одному є зло другому» [198 : 6, арк. 31]. Таким чином,  

письменниця вказує на  концепт мовної алегорії в структурній моделі 
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мемуарного твору. Бог у часі і просторі, за її версією, «не має сили» , 

«безсилий»,  «немає одної найвищої сили», а в часі і вузькому просторі 

(одночасно) протиставний іншій силі. Ретроспективне моделювання 

мемуаристом сакрального зображено в аспекті локально-темпоральних 

ремінісценцій, філософських роздумів-алегорій, що їх відтворено в 

просторових координатах недосяжного людському розумові. 

Оніричні візії в документальному контексті слід розглядати як втечу 

наратора від конкретних справ в реальному житті, останні відкладались у 

підсвідомості, певну інформацію нервові імпульси відтворювали у матриці 

сновидіння. Д. Гуменна постійно думала про Україну, рідні простори, малу 

батьківщину, а найперше – про найрідніших, яких зчаста бачила у снах. 

Зокрема, 13 червня 1958 р.занотувала:  «Питаю: «Хто? – Ми! – голос 

радісний, сміливий. Одчиняю, стоїть Вітя, клунки, здалеку Ганя. Вітя має 12 

років, стрункий, дуже веселий, здоровий хлопець. Починаються перші 

розмови. Сон дуже яскравий» [198 : 6, арк. 2]. Часо-простір у мемуарному 

тексті є тим концептом, який автором мислиться й передається реципієнтам у 

звуженому чи  розширеному просторі, переповідається в піднесеному тоні, з  

емоційною напругою. Час і простір – це  універсальні межі, в середовищі 

яких проходить життя людини. А отже обидві категорії взаємопов’язані з 

антропоцентричним концептом (соціальний устрій та особистість у ньому, 

право, доля людини). Часо-просторова сфера розкриває природу подій, 

водночас маючи активний вплив на їхній розвиток. 

На психічний стан індивіда у нічний час вказував В. Бехтєрев, 

пов’язуючи позасвідомий стан людини з розумовим образом, наче індивіда 

хтось загіпнозував. Науковець доводив, що пасивне враження людини в силу 

чисто випадковому зчепленню ідей,  занурюється в індивідуальну свідомість  

як розумовий образ, який вражає своєю новизною. Такий образ ніби 

відбивається у внутрішньому голосі. Голос внутрішній підсилює надокучливу 

ідею, або з'являється у сні, або у вигляді галюцинації, корені якої сягають 

загальної свідомості індивіда. Тому, резюмує В. Бехтєрев, коли 
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«індивідуальна свідомість слабшає, як це ми спостерігаємо уві сні або в 

глибокому гіпнозі, тоді на сцену свідомості висувається робота спільної 

свідомості, яка абсолютно не співпадає ні з поглядами, ні з умовами 

діяльності особистої свідомості, внаслідок чого в сновидіннях, як і в 

глибокому гіпнозі, народжуються картини такі, яких ми не можемо собі 

навіть й уявити в сфері індивідуальної свідомості» [13, с. 5]. Аналізуючи стан 

людини, Т. Швець дійшла висновку про те, що «на психічний стан індивіда 

нічний час накладає рефлексивний відбиток, коли в сутінках ночі зникає 

обрій, тоді стираються грані майбутності, негативна енергія, накопичена за 

день, викликає пасивне сприйняття, враження у сфері індивідуальної 

свідомості» [189, с. 112]. 

Час і простір у сні чи маренні зчаста є фантастичним (наприклад, 

людина керує літаком, хоч у реальному житті цього ніколи не було) чи 

парадоксально-містичним (оніричне як гротеск). Відомо, що свідомість 

людини уві сні слабшає, відтак запрацьовує спільна свідомість, яка не 

співпадає з поглядами оповідача, з його помислами і, прокинувшись, він уже 

свідомо кидає погляд в ретроспекцію, пригадуючи певних осіб, яких бачив в 

оніричному просторі і які, можливо, траплялися йому в реальному житті. У 

такий спосіб сонні візії також сприяють навіюванню,  підпомагають 

мемуаристові відтворювати картини минулого часу і простору. 

Ясно, що основну сюжетну лінію в спогадовій літературі складають 

події і факти, з-під пера письменника постає його доба, час і простір в 

конкретних персонажах мемуарного твору, як і, утім, своєрідна реляція – звіт 

перед читачем. Означену проблему розглядав у своїй монографії О. Галич, 

який вказує на той факт, що «для мемуарних книг характерна наявність двох 

часових планів, тобто подвійна точка зору письменника на події, які він 

описує: так він сприймає їх у реальному бутті, а такими з урахуванням 

накопиченого життєвого досвіду, громадської думки вони постають у 

свідомості митця через роки» [29, с. 37]. Саме через роки зродилися спогади 

«Життєпис» [175], «На щаблях життя» [176] колишнього члена Центральної 
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Ради Олімпіади Пащенко. Мемуари нині зберігаються в Центральному 

державному архіві-музею літератури і мистецтва України. Жінка листувалась 

із М. Стельмахом, Г. Григор’євим, Іриною Вільде, Т. Франком та ін.  

Матеріали О. Пащенко – це літературна мемуаристика, в якій подано спогади 

про різні періоди творчої та громадської праці письменниці. Так, у стильовій 

тканині хроніки (написано градаційно за роками) «На щаблях життя» 

прочитується художня автобіографія: оповідь піддається значній 

літературній обробці, авторка застосовує елементи белетризації 

(хронологічна подієвість, сюжетність, художня описовість). Наративна 

картина довкілля створена на реальних подіях, фактах, із деяким ступенем 

вкраплення белетризації прози: перше місце належить образу Натани, в якій 

яскраво постає сама авторка.  

Як відомо, автобідгоафізм є  «тією особливістю, що полягає в 

наповненні твору фактами з власного життя письменника» [92, с. 10].  

Мемуарист  постає одночасно у двох вимірах: автором і персонажем-

наратором. Образ О. Пащенко виступає як поліфункціональне утворення, 

позаяк увиразнює експресивно-мовленнєві форми оповіді, розкриває 

взаємозв’язок і взаємодію елементів художнього цілого. Оповідач з’єднує 

інтерпретаційні елементи тексту, який постає своєрідним ідейно-

стилістичним з’єдннням цілого, що його називаємо ядром, 

моноцентричністю: «Особливо урочисто відзначали ювілейні дати... дні 

Шевченка... Як же це все встигалося, вміщувалося в трудові дні?» [126, с. 

149].  

У вищеозначеній ілюстрації образ часу позначений іменниками 

множини «дати», «дні», причому останній хронотоп згадується двічі. 

Оскільки час іде в парі з простором, то часопросторові координати вказують 

на внутрішній світ автора, його елементи, виражені психічним станом 

особистості й викладені у спогадовому форматі на папері. Позитивний заряд 

лягає на емотивну та інформативну функції задля естетичного сприйняття 

текстового наповнення реципієнтом. Скажімо, риторичне запитання, 
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недомовленість, лакуни розкривають прагматичний зв’язок внутрішнього 

світу мемуариста із світом зовнішнім. Автор прагне художніми засобами, 

стильовим багатством, тональністю, нюансуванням донести і вшанування 

поета, й слово Кобзаря до читачів, пробудити у них любов до української 

мови, словесності, до України.  

Поетика простору автором змодельована у двоплощинності: то 

звужується, то віддаляється. Коли письменниця вказує на контретну 

місцевість (відзначення вшанування пам’яті Т. Шевченка у Кам’янці-

Подільському) 

 – звужений простір й опис означеної події в Грузії – віддалений 

простір: на грузинській землі «діяв гурток української художньої 

самодіяльності. За два роки (1902–1904) гуртківці поставили 16 п’єс і 

водевілів, серед них на першому місці була п’єса «Назар Стодоля» [126, с. 

157]. Мемуарист із певних ідеологічних причин делікатно обминає своє 

перебування у Польщі, лише спорадично згадує вчителювання у Дубнівській 

школі (нині Рівненська область), коли під час «першого імпровізованого 

уроку української мови у 8 класі почала з довільного цитування вірша 

Шевченка «Мені однаково... » [126, с. 409].  

Поетику М. Медарич потрактовує як «стилістично маркований 

літературний прийом, що репрезентує відлуння жанру автобіографії» [105, 

с.5]. З нашого погляду слід розширити функції майстерності творення 

мемуарів, адже поетику визначаємо як  систему прийомів і засобів реалізації 

авторського задуму. Вона реалізується на стильовому, жанровому, 

композиційному, лексичному, синтаксичному та ін. рівнях.  

Означені прийоми, скажімо, прочитуються у спогадах Олекси Воропая. 

Англомовні спогади свідка голодомору 1933-го  в Україні зродилися через 

історичну відстань «The Ninth Circle: Scenes from the Hunger Tragedy of 

Ukraine in 1933» («Дев’ятий круг: сцени з голоду України в 1933 році» 

(Лондон, 1954),  «The Ninth Circle: In Commemoration of the Victims of the 

Famine of 1933» («Дев’ятий круг: спогади про жертви голодомору 1933 року» 
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(Кембридж, штат Массачусетс, 1983), «В дорозі на Захід: щоденник утікача»  

(Лондон,  1970). У щоденнику згадує про перебування 1945 р. в Німеччині, 

тут поетику простору змодельовано в динаміці: «23 лютого. Знову 

мандруємо. Нас троє: дружина, я і Володимир Русальський. З Ґрособріґену 

ми просто втекли, бо нас хотіли відправити десь до якогось лісу рубати 

дерево.  Почувши цю неприємну новину, ми схопили свої торби на плечі й 

пішли на залізничну станцію – сіли в потяг і з деякими пригодами через 

кілька днів опинилися аж в Констанці на швейцарському кордоні. А тут 

просто благодать: увечері на вулицях скрізь світло, бо електричні лампочки 

світять так, як за мирного часу. Жодного бомбардування тут не було» [25, с. 

103]. Відкритий простір автор позначає мандрами, місцем перебування 

втікачів, вони постійно рухаються в пошуках кращої долі на чужій землі – 

йдуть пішки, мандрують потягом, перебувають у містах Ґрособріґен, 

Констанца, на швейцарському пограниччі. 

Наративна картина довкілля побудована на реальних подіях і фактах, з 

незначним ступенем белетризації прози: перше місце належить поетиці 

простору, візуалізованому осяяню, враженням від побаченого – внутрішній 

світ піднесений від естетичного образу міста Констанци саме у вечірній час. 

Канадський професор Норманд  Дуарон у праці «Випробування простором 

замість тексту. Подорож як жанр», висловлює думку про те, що «історія і 

подорожі має природний взаємозв’язок: переміщення йде в одному випадку в 

просторі, а в іншому – в часі, але обоє вони закорінені в людському досвіді» 

[212, с. 21].  

Мемуарист постає у двох вимірах: автором (Олекса Воропай) й 

оповідачем-персонажем. У спогадах образ автора  увиразнено 

поліфункціональним утворенням. Останнє оприявнено в експресивно-

мовленнєвій формі оповіді, забезпеченні взаємозв’язку і взаємодії  елементів  

художнього цілого, які через оповідача єднають інтерпретаційні елементи 

тексту. Текст при цьому набирає форми моноцентричності, ідейно-

стилістичного єднального ланцюжка-серцевини. Крім відкритого простору 
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автор зчаста звертається й до поетики закритого простору, про якого згадує 

не зовсім приязно. В роки війни виходив літературно-просвітній журнал 

«Дозвілля», створений українською творчою інтелігенцією, яка перебувала 

на примусових роботах в Німеччині. Друкувався під 

керівництвом Спиридона Довгаля в Берліні, згодом в м. Плауен й 

розповсюджувався в «остівських» таборах. У пошуках роботи О. Воропай 

відвідав редакцію: «Зустріли нас тут дуже неохоче. Все ж таки 

познайомилися з редактором С[пиридоном] Д[овгалем] і його почтом 

закритого простору Юрієм Ш[евельовим], Василем О[нуфрієн]ком, Олексою 

В[еретенченком] [...]. Всі вони пишні та горді: адже працюють у редакції!» 

[25, с. 61]. 

Особливість мемуаристики полягає в тому, що у ній оприявлено особу 

автора і його час, добу. Час і простір спроектовано на творення образу 

реальних персонажів і події. Скажімо, Д. Гуменна переповідає епізод 

підготовки ювілейного збірника з приводу 60-ліття Сталіна. Про цю подію 

розповіли їй письменники Агата Турчинська й Петро Вільховий. Просили й 

Гуменну долучитися до його творення. Написала оповідання, в якому 

«свинарка дякує батькові Сталінові, що її льоха привела багато поросят, що 

активістка ланкова мріє побачити Сталіна у Кремлі і сниться він їй, обо-

в’язково з люлькою... Отаке оповідання зварганила я і понесла до П. 

Вільхового. Це вже цілком ідеологічно витримане оповідання, і не я ж тут 

висловлююся, а самі частушки, фольклор... І може (були такі міркування в 

мене), як видрукується це, надрукують і археологічний нарис, що лежить уже 

скоро рік (тут і далі курсив наш. – О.О.), і повість «Вірус», що вже другий рік 

десь маринується... Вільховий, що збирав і редагував матеріал до цього 

збірника, відразу помітив мою заховану думку (більш ніхто!) і почав мені 

казати те, що й я думала: «Це, що говорить ваша колгоспниця про соціалізм,– 

протест проти реальної дійсности». Але, повагавшись, мабуть, з кимось 

порадившись, прийняв. І це оповідання вміщено в збірнику до 60-ліття 

Сталіна під назвою «Над Бугом». Я ще дала це оповідання Качурі і воно 
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надруковане в журналі «Молодий більшовик» під назвою «Обіцянка» (ч. 11, 

1939 р.). Лише після «Обіцянки» надруковано було «З історії сивої давнини», 

про трипільські розкопи. Так то допустилася я гріхопадіння у своїй 

літературній біографії. Це тепер усякий тут на еміграції може мені закинути, 

що я приймала участь у славословленні ката українського народу, – бач, у 

якому збірникові друкувалася! Ювілейному! І хоч я дотримуюсь хронології, 

себто 39/40-х років, а тепер уже 1972-й, я заскочу тут наперед, щоб до цього 

вже не вертатися...» [38, с. 289-290]. Останнє речення вказує на «розірваний 

час»,  що його Ю. Покальчук потрактовує, як  «один із провідних мотивів  

прози – перемогти час, підкорити його і простір своїй свідомості» [130, с. 6].  

У художній тканині документального твору різні часові площини 

перетинаються: сучасне, минуле і майбутнє Д. Гуменна часопросторовий 

компонент розпростерла на 33 роки – згадала події минулого, які занотувала 

лише на початку 70-х рр. ХХ століття. Час і простір трансформовано на 

дійові особи (А. Турчинська, П. Вільховий, наратор) й події (ювілей Сталіна, 

вихід до цієї дати збірника). Увиразнено постать автора мемуарів і добу кінця 

30-х рр., той час, коли укорінився в суспільній свідомості культ особи 

Сталіна. Відтак час і простір в особах і подіях – це ключові дійові особи 

мемуарного твору. У спогадах Д. Гуменної «Дар Евдотеї» поетика часу 

градаційно ритмізована: ретроспективне зазирання в дитячі літа, що пройшли 

на Жашківшині, навчання у Ставищанській педагогічній школі в 

поревоюційний час, студентський ритм у Київському інституті народної 

освіти, участь в літературній організації «Плуг», передвоєнні та воєнні роки у 

Києві, відхід на Захід з гаслом «Прощай, Україно», побут у таборах для 

переміщених осіб й трирічна участь в діяльності МУРу, життєвий і творчий 

шлях українця-емігранта в далекій Америці. 

Поетику часового ритму письменниця моделює різновекторно, що 

відповідає  ритму життєдіяльності людини: добовий, річний, життєвий 

ритми, вільний час, відпочинок. Відчувається діахронність структурно 

організованих елементів, що становлять ієрархічно впорядкований спектр 
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послідовності та історичності, події і реальні персонажі змодельовано в 

часовому вимірі. Наприклад, якщо у спогадах мемуарист зчаста закцентовує 

увагу на перших трьох ритмах, фізичній і розумовій праці, то в щоденнику 

більше уваги приділено творчій праці, структурі вільного часу відпочинку. 

Означений ритмізований час пояснюється тим, що письменниця у 

радянському просторі сповна віддавалась суспільно-корисній праці, хоч і не 

була нею морально вдоволена, а в еміграції – лише творчо працювала, 

подорожувала, відвідувала різноманітні культурні заходи, перевагу надавала 

читанню книг, періодичної преси, коментуванню вражень від прочитаного. Її 

пам’ять, внутрішній світ резонує у минуле, бореться з двоїстістю, а перемагає 

Я-его. У щоденнику 19 травня 1984 р. восьмидесятилітня Д. Гуменна 

пригадада і залишила письмове свідчення про постать Г. Лужницького, який 

перед цим днем нагороди від   Папи. І такий факт сколихнув у її пам'яті події 

років Другої світової війни, коли у Турці (нині районний центр Львівської 

області. – О.О.) казав Д. Гуменній: «Я – гестапо!», примушуючи її брати 

участь у виставі за його ж п'єсою на догоду завойовникам  [23 : 14, арк. 92].. 

Перевірити достовірність фактів з висоти літ неможливо, єдиним джерелом 

нині є щоденник який, за визначенням О. Галича, є жанром мемуарної прози з 

чіткою індивідуально-авторською нарацією не лише про щоденні події і 

факти, а й відтворенням минулих подій і епох, як спосіб психічної 

самотерапії. Авторка пригадала свій побут в Австрії, розмову В. Калини і Г 

Лужницького, який казав: «Як вона буде мати клопіт з поліцією, ми за неї 

заступатись не будемо». Той самий, що, будучи редактором «Америки» 1958 

року, вмістив (а може, і сам написав) статтю Г-ренка – погромну на 

«Хрещатий Яр». Отакі то біографії діячів-вождів! (Для моєї пам’яті: вирізку з 

«Америки» ч.76, травень, 11, 1984 р. я показала в «Іспит пам’яті», книга 4). 

Бреше там, що викладав у Граці в 45 році. Мав крамницю під вивіскою 

організації, яку очолював. А от із 47 до 49 р.? Чи Грац тоді був австрійський? 

Уже з цієї «лужницькіяди» видно, яка не сумісність сходу і заходу, 

розбіжність, чужість» [23 : 14, арк. 92]. Наведена ілюстрація унаочнює 
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антитезне, дихотомію Я – Інший, суб’єкт-об’єктне відношення, світ 

втутрішній – світ зовнішній. У її «поетиці сьогодення» перше, Я-его, 

розкрито позитивними емоціями, світлими барвами, друге, Інший –

негативними прикладами, темними тонами. 

 Вільного часу для Д. Гуменної було достатньо, щоб знати все про 

Україну сучасну, вона листувалася, читала газети і журнали українські. В 

листі (14.08.1990), що його адресувала своєму ровесникові Д. Нитченкові, 

який мешкав ув Австралії, писала, що її за збірку «Листи із Степової 

України» партійні критики піддавали остракізму, виганяли з літератури. Та 

час усе розставив на своє місце, і письменниця втішена, що збірка нарисів, 

«тепер стоїть на виставці «Повернення» у науково-дослідному Інституті 

літератури ім. Шевченка поруч із Хвильовим, Яновським, Косинкою, Драй-

Хмарою та іншими, – як я прочитала в газеті «Вісті з України», ч.28, липня 

1990 р... Вже й запрошують до Києва, та ба... Нема здоров’я» [118, c. 55]. 

У діахронному аспекті спогадова література репрезентує відповідно й 

простір, що його О. Кардащук характеризує таким чином: «Простір є одним з 

найважливіших параметрів матеріального світу. У зв’язку з 

антропоцентричним характером мислення й мови, простір визначається в 

мовленнєвій діяльності як загальне поняття локуса (місця), в межах якого 

здійснюється наше буття, а потім і як деякого просторового орієнтира, 

стосовно якого визначається місцезнаходження, місце розташування 

предметів» [57, с. 36]. О. Кардашук подає власне визначення дефініції. На її 

думку, простір – це сукупність відношень, що увиразнюють: 1) координацію 

співіснуючих об’єктів; 2) розташування об’єктів відносно один до одного; 3) 

порядок розташування одночасно співіснуючих об’єктів; 4) характеристику 

місця розташування об’єктів; 5) напрямок [58, с. 4]. Якщо час – це тривалість 

процесів, які протікають, то простір – категорія, що виражає співіснування 

об’єктів, їх розташування, це – подія. 

Розповідаючи про перипетії утікача на Захід в період Другої світової 

війни, О. Воропай так описує закритий простір (навесні 1944 р.): «11 квітня. 
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Бучач. У будинках спати не можна, бо кожної ночі налітають «москалі», як 

каже наш добродій. Ночуємо у глибокому льоху, але це вже не льох, а обжиле 

приміщення: троє ліжок, стіл, піч, шафа, стільці, все, що потрібне в хаті. 

Дружина нашого добродія десь у селі, а він сам хати доглядає... Тепер 11 

година. Лягаємо спати, а чи прокинемося?» [25, с. 14]. Вказуючи на 

конкретно-просторові деталі, предметний ряд закритого простору, автор у 

такий спосіб звертає увагу читачів на події, які спонукали радянських 

утікачів  перебувати  у форс-мажорній, надзвичайній та невідворотній  

ситуації, яку довелося переборювати реальним персонажам на шляхах і 

роздоріжжях. 

Поетика хронотопу (взаємний зв’язок часових і просторових 

характеристик) у мемуарах увиразнюється як полівимірна категорія: час 

фабульно-сюжетний і час оповідально-розповідний. Автор занотував події під 

час війни, а розповідає про них у спогадах через 25 років як свідок й учасник 

трагічних подій, які відбувалися в Україні. Мемуарист переповідає 

обстановку в закритому просторі, який завуальований подієвістю. Відповідно 

до соціальної психології, автор моделює комунікативну ситуацію, що 

повторюється на шляху до волі в певному часі і конкретному місці. Хронотоп 

тимчасового притулку постулює домінуючі установки біженців (гостре 

бажання вирватися з-під більшовицького диктату, надії, сумніви). Останні 

накладають своєрідний відбиток на оповідача, який усе побачене, пережите, 

переосмислене, занотовує до зошита, що й служить предметом для 

спілкування, обмірковування, логічної аргументації установки. Відтак 

можемо стверджувати, що мандри у часі – це подорож у простір історії, 

подорож у творчість. Те, що було з автором чверть віку тому, стало історією, 

яку переповів читачам.  Подорож у творчість – уявлення наратора про 

простір. У найширшому розумінні: автор іде від простору культури мови до 

простору природнього, зорення простору відкритого чи закритого. Персонаж 

постійно перебуває в екзистенційному полі, про що б не говорив, а його 

внутрішній світ не може сягти світу оптимістичного, бажаного, він наче 
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стиснений в рамках гніву, страждання, неспокою, туги, але не безнадії. 

Остання є тим стимулом, яка рухає єство оповідача до простору  волі і 

перемоги, аби відбутися в цьому світі. Персонаж усвідомлює складність 

ситуації, він стоїчно несе тягар долі, намагається знайти й реалізувати себе в 

абсурдному світі.  

Екзистенціальне мислення автора увиразнюється в просторі мови, яка 

детермінована філософічністю, медитативністю, розумінням сили 

художнього слова в структурі літератури факту. Мемуари Д. Гуменної, О. 

Воропая, О. Пащенко сповнені наснагою художнього слова, що увиразнює 

функції емоційного стану краси. Поряд з документом факту, натрапляємо на 

глибокий психологізм, емоційне слово перетікає в розмислове, підсилене 

широким просторовим компоненом: «Історія нашого народу – це історія 

боротьби за своє визволення. Починаючи з найдавніших часів, наші предки 

боролися з татарами, пізніше з поляками, турками, москалями і, нарешті, з 

німцями. Майже кожне село, місто, шляхи та окремі урочища більшою або 

меншою мірою, раніше чи пізніше, позначені якоюсь історичною подією, що 

якось пов’язана з визвольною боротьбою» [25, с. 239-240]. Свідомість 

письменника кодифікується в контексті, постійно перебуває в динаміці, 

напрузі, залежно від інтенційності наратора, естетичної спрямованості тексту, 

онтологічний рівень якого увиразнюється крізь призму проблемно-

тематичного пласту внутрішньої чуттєвості, яка вербалізується на 

рефлексивному, імпліцитно-латентному рівнях. Координатори пам’яті в 

мемуарному тексті резонують до пережитого в минулому часі з тим, щоб 

залишити нащадкам правдиву історію України, буття співвітчизників на 

еміграції. Оповідач переосмислив перемоги й поразки української нації, 

зберіг світлий образ України як через екзистенційний простір, так і через 

контрастне художнє вираження, властиве ідіостилю письменника.  

Наведені приклади переконують, що поетика простору в спогадовій 

літературі письменників української діаспори постулює генеральну функцію 

характеристик щодо уявлень оповідача про призначення образного слова, 
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зображально-виражальних засобів у майстерному викладі документального 

матеріалу, творенні часопросторових координат, внутрішнього і зовнішнього, 

звуженого й віддаленого, закритого і відкритого простору, що становить 

цілий комплекс елементів індивідуального (авторського) осягнення 

просторово-часових концептів як форми існування світу. 

 

2.2. Поетика моделювання абсурдності буття,  кризи гуманістичних 

цінностей  

 

Дефініція «поетика» теоретиками визначається в широкому діапазоні. 

Беручи до уваги положення форми і змісту нефікційного твору як 

нерозривної єдності (А. Ткаченко), маємо на оці сукупність світовідчуття, 

світобудови автора, його погляди і прийоми зображально-виражальних 

засобів, їх вираження на різних рівнях текстової структури. Поетика 

абсурдності світу нами аналізується на матеріалі мемуарної прози. Кожен 

вислів, який не має логічного зв’язку, уже перебуває у світі абсурду, 

протилежний раціональній думці.  У світовій класиці відомі приклади 

творення літератури абсурдності світу, у цій ділянці працювали Едвард Лір 

(1812-1888), Франц Кафка (1883- 1924), Льюїс Керролл (1832-1898), Антон 

Чехов (1860-1904), Альбер Камю (1913 -1960), Ігор Костецький (1913-1983). 

У творчості письменників української діаспори другої половини ХХ століття, 

а найперше в нефікційній прозі, оприявнено «голос епохи», тієї несамовитої 

доби, яку вони пережили в умовах тоталітарного світу, однопартійної 

радянської системи й понесли у світи. В демократичному суспільстві 

зарубіжжя пам’ять літераторів резонує-підсилює пройдені дні, роки в СРСР, 

наче їхнє життя минуло в театрі абсурду. Поетика абсурдності буття 

оприявлена майже в усіх еміграційній спогадовій літературі (епізодично чи 

панорамно) в стилі пародійності, іронічності, безглуздих ситуацій, 

алогічності у вчинках і мові персонажів, протиприродності панівного в 

реальному житті з використанням ігрового ефекту.  
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Безглуздість і нісенітниця, суперечність здоровому глузду, феномен, 

що немає сенсу (суперечить природі речей) прочитується в спогадах Анатоля 

Галана «Будні совєтського журналіста». Ось як він переповідає про чистку 

партійних рядів: «Члени і кандидати партії хвилювалися, як хворий перед 

операцією. Я зайшов для звіту до Касяненка, але він махнув рукою: «Не до 

того, товаришу. Хай уляжеться ця катавасія». Катавасія мала ж розтягтися 

надовго, бо чистили не поспішаючи, як кажуть росіяни: «с чувством, толком 

и растановкой». Сьогодні, скажімо, комісія (з надійних, перевірених і 

пересіяних твердокамінних більшовиків) приходила в одну установу, 

«сповідала» там докладно комуністів і йшла кудись писати висновки. Тим 

часом інша установа чекала, коли це страхіття завітає до неї. Казали: за три 

дні. Потім три дні виростали в тиждень, ще даі – в два тижні або в місяць. І 

на протязі всього цього очікуваного періоду підлеглі чистці готувалися і 

тремтіли» [28, с. 36]. 

У наведеній цитаті прочитується суперечність здоровому глузду, 

пародійність, глузування й насмішка. Остання задекларована в часовій 

градації очікування парткомісії. Підсилює абсурдність проведення партійної 

кампанії такий художній прийом, як іронія: головний редактор 

Всеукраїнської газети «Вісті» Є. Касяненко махнув рукою (хвилювання), 

лексеми і словосполучення на позначення комічного – «катавасія», 

«страхіття», «пересіяні твердокамінні більшовики» (збірний образ). Означена 

іронія «приписана» до конкретного історичного періоду: початку 30-х років 

ХХ століття. 

Мотиви абсурдності світу й існування людини в ньому прочитуються у 

спогадах Анатоля Галана. У гумористичному світлі мемуарист висміює 

практику більшовицьких владоможців, вдаючись до поетики образу 

абсурдної людини, яка не знає, як себе поводити в   безглуздій ситуації, що її 

автор образно йменує «страхіттям». Адже на партійності не зійшовся клином 

світ, тому автор позатекстово акцентує увагу реципієнта на проблемі: чи 

може жити людина вільно без партквитка, чи весь час жити у страшному 
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просторі в чеканні, що тебе «почистять» і тоді настане кінець світу. 

Глузування над проблемою чистки партійних рядів Анатоль Галан називає 

«вивертанням своїх власних потрохів. Де, коли й від кого народився? Як 

виховувався? Ким працював? З чого жив? З ким одружився? Чи не вінчався, 

бува, в церкві? Далі починалося запевнення, що ти більшовик... Брав участь у 

громадянській війні, досить людей звів зі світу. (Коли б існувала традиція 

здирати скальпи в забитих, це було б найкращим доказом відданости 

більшовизмові). Праця в Чека належала до найпочесніших обов’язків. 

Колишніх чекістів «сповідали» мало. Вони були поза підозрою» [28, с. 38].  

Як пересвідчуємось із наведеного тексту, для поетики зображення 

абсурдності світу характерні очевидна відсутність причиново-наслідкових 

зв’язків у звичному ритмі життя, лінійно-послідовному розумінні порушеної 

суспільної проблеми. Відтак безлузду чистку партійних рядів автор висміяв 

реченням, яке взяв у дужки. У такий спосіб письменник схарактеризував 

суспільну атмосферу, трансформувавши її в літературу абсурду, яка 

увиразнена демонстрацією умовностей, законів, закодованих грою логічними 

значеннями, парадоксальністю, безглуздістю, а головне – безцільністю 

існування людини, несвободою мислення: без команди згори нічого не 

можна робити і думати, партія за механізовану людину-«гвинтика» 

гвинтика» думає. В цьому й полягає парадокс: непорозуміння між 

суспільством і окремою особистістю. Автор доводить, що абсурдний світ 

уможливлює людині підтримати свою свідомість на відповідному рівні і 

певній парадоксальній формі. Дискурс абсурду дозволяє особистості 

фіксувати свої життєві пригоди і негаразди в реальному житті. Тому 

письменник вдається до творення поетики абсурду, бо, як зазначав А. Камю, 

«творити – це жити двічі» [56, с. 11].  

Французький філософ потрактовує людину, яка усвідомлює 

абсурдність буття, тим, що чим більше особистість ставитиметься з повагою 

до власного буття, тим краще, гідно його проживе так, як і належить. Адже 

свідомість абсурду призводить до бунту, говорить А. Камю, а бунт прокладає 
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шлях до свободи, в якій людина знаходить сенс свого життя. Індивід 

постійно перебуває в дорозі до пошуку самого себе, вдосконалення свого Я, 

він – творець власної долі, а раз так, тоді творчий процес існує лише в умовах 

свободи. Звідси й постійне прагнення людини до свободи, яка є до певної 

міри відносною в суспільному просторі. Одначе й без такої свободи, без 

гуманізму, аксіологічних вимірів світ немає смислу, втрачає значення [56, с. 

18].  

Засуджений за свою демократичну позицію (іншої партії в СРСР не 

повинно бути, крім комуністичної, чим не абсурд?) на довічний термін 

керівник Української головної визвольної ради К. Осьмак у 

Володимирському централі (тюрмі) отримав листа від дружини, в якому 

жінка сумнівалась щодо подальшої долі їхньої донечки: «Чи вдасться 

Наталочці  попасти в Інститут  навіть з виробничим стажем, це ще питання, 

бо вирішальним моментом являється те, хто батько», на що ув’язнений 

відповів концепцією А. Камю – втечею: «Тим часом фізичне батькове 

існування припиниться, і тим чинникам певно полегшає. Може, зі своєю 

кришталевою совістю, вони припинять дальше цькування жертви, що 

завинила тим, що існує» [123, с. 433].  

Парадоксальність виражена сарказмом щодо діяльності комуністичної 

партії СРСР, яка за ленінським постулатом себе назвала «честю і совістю» 

епохи, тому К. Осьмак із властивим стилем вживає алюзію на партійців-

бюрократів «зі своєю кришталевою совістю».  Він розуміє навіть у неволі, що 

доведення ситуації зі вступом доньки до абсурду – це справа техніки в країні, 

«де так вільно дихає людина» (В. Лебедєв-Кумач). Аби побороти абсурдний 

світ, дочці доведеться працювати на виробництві, довести, що вона 

робітниця, і не проста робітниця, а передовичка соціалістичного змагання, 

яка може і вступити до вузу, і згладити певні закономірності, у такий спосіб 

подолавши смугу перешкод, що їх витворили одностайні партійці. У цьому 

разі авторська позиція усвідомлення абсурдності ситуації виражена 
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антитетичним апріорі: все було б цілком іманентно, якби не було настільки 

казуально. 

Індивід, який усвідомив абсурд, на думку Камю, назавжди від нього 

залежний. Як позбавитись цієї залежності, філософи-екзистенціалісти нічого 

іншого не придумали, як втечу від себе. Щоправда, К. Ясперс пропонує вихід 

в акті віри, що її (віру)  Л. Шестов (І. Шварцман) назвав «стрибком» до Бога 

– це можна назвати позараціональним абсурдом. Але й віра не звільняє 

особистість від абсурдного світу, бо й між церковниками існує чимало 

протиріч. Скажімо, за радянської влади деякі священики були таємними 

нишпорками спецслужб, дехто грішив перелюбством тощо, а тоді долучався 

до Святих Тайн. Через те А. Камю вказував на абсурд як основоположну 

проблему буття, називаючи абсурдність не світу і не людини, а лише їхньою 

бінарною взаємодією присутності. Іншими словами – це метафізичний стан 

людини в світі. Вихід з такого стану філософ убачає в природі бунту, прориві 

до свободи. 

Прагнув свободи в просторі несвободи М. Шестопал, який у листі 

(2.03.1977) до дружини писав: «Під носом пікає радіо: «В Москве 13 часов». 

А далі йде звичайна московська брехня. Переключаю радіо, продовжую 

писати» [68, с. 680]. Виходить, що світ абсурду зачіпає найрізноманітніші 

сфери і проблеми людини. Недарма  абсурдністю, парадоксальністю ситуацій 

цікавляться психологи, літературознавці, філософи, культурологи тощо. 

Абсурдний світ заторкує суспільство як цілісну соціальну систему, культурні 

цінності, кризу духовності і, певна річ, тоталітаризм держави як режим 

особистої несвободи (унаочнено з попередніх ілюстрацій).  

В еміграційному літературному середовищі звернення до поетики світу 

абсурду підсилюється різними стилістичними засобами. Так, Григорій 

Костюк переповідає розмову з Т. Осьмачкою. На запитання, чи є щось нове у 

прозі, відповів: «У прозі обнадійливим є Олесь Гончар».  У голосі Т. 

Осьмачки прозвучала нотка непевності щодо свободи творчого розвою у світі 

адсурду: «Це цікаво. Може, й справді це покоління скаже те, чого ми не 
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зуміли. Може, й справді...» [72, с. 442]. Модальне дієслово «може»  розкриває 

певною мірою авторську інтенцію щодо «голосу епохи», алюзію як виразний 

художній засіб, що підсилює діалогічне мовлення письменників.  

Через свою незвичайність парадоксальним є афоризм Т. Осьмачки 

стосовно відомих письменників. Запис із нотатника навіть не можна назвати 

парадоксом, а таки метафізичним абсурдом, надприродним: «Гете був і є 

такий же, як і Шекспір, – байдужий серед людського [72, с. 441].  

Абракадабризм автора розкодовується логікою речей, бо й  У. Шекспір, і Й. 

Гете є класиками світової літератури, тому, звичайно, не заслуговують на 

негативну оцінку творчості, на вердикт, що їм виніс Т. Осьмачка. Думка 

автора різко протиставлена  суспільній. В наведеній цитаті вислів автора – це 

дошкульний зміст, який суперечить здоровому глузду. 

У несподіваній завершеній кінцівці (пуанті) в епіграмах письменників 

українського зарубіжжя також натрапляємо на абсурдність звинувачень один 

одного у несусвітніх літературних «гріхах». Г. Костюк у своїх спогадах 

наводить зразки цього жанру. І.Багряний на Ю.Косача: «Як втне Косач, / То 

вже, пробач, / Не втне читач, / Хоч сядь та й плач» [70, с. 458]. Ю. Косач на І. 

Багряного: «А тут гримить Багряний. / Ех, Ульме, / Новий Ульме / Ульме, ти / 

Буона-та-парт-яний  / Наполеон / Багряний» [72, с. 459-460]. Неприязнь 

зводиться до звинувачень, скажімо, у спогадах Г. Костюк назвав підрозділ 

«Юрій Косач (талант і химери)» [72, с. 447].  Йдучи за І. Багряним, автор 

закидає Ю. Косачеві лівизну, новонаверненого «марксиста», який видрукував 

у Києві збірку поезій «Мангаттанські ночі». Вразила Г. Костюка-демократа 

означена подія в біографії письменника тим, що, за його версією, «то вже був 

виразний поетичний присмерк» [72, с. 476]. 

У суб’єктивній оцінці мемуариста, котрий змалював портрет Ю. Косача 

темними тонами, криється протиставлення. Річ у тому, що українська 

еміграційна літературно-мистецька спільнота, яка по війні оселилась у США, 

повернулась спиною до родича Лесі Українки. Він шукав себе в соціумі, не 

знайшовши підтримки серед новоприбулих емігрантів-українців (чомусь про 
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це не пише Г. Костюк), в умовах суворої ізоляції йому довелося самому 

шукати заробітку для прожиття. Він не був ледачим, білоручкою-

інтелігентом, а працював будівельником, маляром, вантажником, лісорубом, 

друкарем, чистив вікна висотних будівель, водив баржі в Каліфорнії і навіть 

був золотошукачем на Алясці. Ось у чому полягають «химери»  

письменника. І хто цього не знає, прочитавши спогади Г. Костюка, подумає, 

що й справді Ю. Косач те й робив, що співпрацював у США зі спецорганами 

колишнього Радянського Союзу. Справді, письменник неодноразово бував у 

Радянському Союзі: вперше побував 1964 р. на святкуванні 150-річчя від дня 

народження Тараса Шевченка, загалом відвідав Україну понад десять разів. 

Той факт, що він обрав чужину, де й помер в 1990 р., й не повернувся на 

батьківщину, як, наприклад, М. Тарновський, говорить сам за себе.  

 У вільний від роботи час онук Олени Пчілки тримав у руках перо, 

досить успішно працював на літературній ниві в  різних жанрах. Ніби 

опонуючи абсурдним звинуваченням Г. Костюка на адресу Ю. Косача, Герой 

України, сучасний прозаїк Ю. Мушкетик зазначає: «Ось роман «День гніву» 

я, не вагаючись, поставлю в перший ряд світової літератури... Приміром, 

«Дюнкер»... наскільки передана вся психологія, обстановка того часу, 

наскільки зрима ця дорога... Я пригнічений, оце сам пишеш, а руки 

опускаються – бо рівень Юрія Косача недосяжний. Ніколи не було цього 

письменника ні  в літературі, ні в хрестоматії, ні в шкільному чи вишівському 

курсі. Забутий ще й викинутий» [113].  

Відвідавши рідну Україну, літератор налагодив контакт із видавцями, 

журналістами. Його твори із середини 60-х р. минулого століття надруковано 

на сторінках журналів «Жовтень», «Вітчизна», «Дніпро», «Всесвіт», у газеті 

«Літературна Україна». В Києві 1966 р. вийшла не лише збірка поезій 

«Мангаттанські ночі», про яку згадує Г. Костюк, а й «Вибране» (1975), «Літо 

над Делавером» (1980), новели  «Лиха доля в Маракайбо» (1976). 

Погоджуємося із мемуаристом в тій позиції, шо, безперечно, книжки 
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Ю.Косача були «пропущені крізь радянську цензуру... припасовані до вимог 

режиму» [72, с. 476]. 

У своїх спогадах Г. Костюк розповідає як в таборі для переміщених 

осіб (м.Шляйсгайм у Мюнхені) «націоналістичні активісти з-під стягу 

Бандери властивими їм екстремними засобами скинули управу, яка була 

виразницею волі демократичної частини таборян, і поставили свою – на чолі 

з Юрієм Косачем» [72, с. 463]. На питання Костюка, як так сталося, що він 

перекинувся до бандерівців, Косач відповів: «Ви, Григорію Олександровичу, 

помиляєтеся. Я не став і ніколи не стану нічиєю підставною фігурою. 

Жадних антисуспільних тактик я не схвалюю... Всі ці викинені  з рідного 

гнізда воєнною стихією люди – безвільні жертви божевільного світового 

гураґану. В сучасній світовій каламуті. Я теж частка тієї української тріски у 

світовій божевільній круговерті... У цій бездумній метушні я лише опинився 

на трохи вищій сходинці – у мене краще мешкання, мені дають платню, я 

маю можливість думати й писати, а все інше мене не обходить» [70, с. 463]. 

Підбиваючи підсумки життєвого і творчого шляху Ю. Косача, колишній 

голова ОУП «Слово» Г.Костюк назвав його фініш «Фініта ля комедія» – як 

воліють у таких випадках зі смутком казати італійці» [72, с. 479]. В 

авторському версіюванні  подано  дві точки зору (спогадовця і персонажа) на 

сприйняття реального світу. Перетин не стиковки інтересів письменників 

відбувся на політичній арені: хто не з нами, той проти нас. Прикметно, автор 

мемуарів не характеризує детально  багатющу творчу спадщину 

письменника, як, скажімо, І. Багряного чи Д. Гуменної, а спинився на 

«копирсанні в чужій білизні», закцентовуючи увагу читачів на суб’єктивних, 

малоймовірних фактах родино-побутового, особистісно-інтимного характеру 

з життя Ю. Косача. 

Сутність абсурду, в потрактуванні Камю, залежить від помежівного 

усвідомлення індиферентності світу щодо особистості, яка сприймає 

марність своїх зусиль у намаганні підігнати світ під свої погляди, потреби. 

Науковцю йдеться про те, що індивід, який втратив ілюзії, усвідомлення про 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90
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тимчасове існування у цьому світі, втрачає будь-який сенс, – це і є «людина 

абсурдна». Коли людина помре, наживши багатство, в народі кажуть про 

марноту, абсурдність життя: старався-старався і покинув усе. Трактування А. 

Камю дефініції спроектовує наш погляд до етимології лексеми «абсурд», у 

значенні absonus «какофонічний» + surdus «глухий». У немилозвучному, що 

вражає слух, прочитується певна дисгармонія, звуковий дисбаланс (ab sonus). 

З одного боку, індивід прагне бути зрозумілим, «почутим», а з другого боку – 

суцільна глухота (surdus) світу до того, що висловлено, зроблено, марнота 

діяння. В абсурдному годі знайти сенс у світі чи бодай відгук на своє 

висловлювання чи дію. 

Дослідниця О. Чернорицька висловлює думку про те, що коли йде мова 

про парадокс, змодельовану парадоксальну ситуацію, то маємо на оці саме 

елементи поетики, які властиві літературі незалежно від стильової 

належності й авторства. З її погляду, абсурд – це і художній прийом, і оповідальна 

модель, і стиль. Вона резюмує: «Найчастіше абсурд виникає на основі 

ототожнення елементів метафори або її різновидів (оксюморона, гротеску, 

парадоксу, уособлення тощо) із введенням цього тропа  у світську реальність 

матеріального світу. Як результат, утворюється еквівалент істини, спроможний 

за певних художніх або історичних умов зарекомендувати себе як абсурд» [186]. 

Парадокс і абсурд мають різні функції. Як художній прийом, абсурд 

зроджений не логікою, а філософією.  

У будь-якому суспільстві влада створює дискурс епохи, творить 

закони, стежачи за їх дотримання народом. Хтось їх сприймає, хтось 

заперечує, добачивши в них розходження з логікою чи демократичними 

принципами. Так, коли відзначали 60-річчя радянської влади, то на таку 

подію нестандартно відгукнувся дисидент, учасник руху опору, науковець М. 

Шестопал (1917 – 1986), учнями якого були М. Сом, Д. Онкович, Б. Олійник, 

В. Симоненко, М. Шудря, В. Чорновіл, М. Скорик та ін. На яскравих 

прикладах він довів абсурдність існування союзної імперії, інтуїтивно 

відчуваючи її розпад з причини розгнузданого російського шовінізму, 
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зауваживши: «Думати, що за 60 років радянської влади можна подолати цей 

ганебний спадок минулих епох, значить вірити в чудеса (абсурд. – О.О). 

«Великоруська шваль» ще й сьогодні може безкарно плюнути українцеві в 

лице (як це було щодо мене особисто), може оправитися на пам’ятнику 

Шевченкові (як це зробила доцент, а нині професор медінституту Тельнова), 

можна кричати «Бей бендеровцев!» (як кричали в Москві, під стінами ЦК 

КПРС, під час гри київського «Динамо»). Про це згадувати в ювілейний рік 

ніби й незручно, але й закривати очі навряд чи варто... Отакою 

«безнаціональною» (а по нашій термінології «інтернаціональною») є частина 

росіян, яка з усім гнівом обрушується на людей, що виявляють свій 

«національний характер», звинувачуючи їх в націоналізмі» [68, с. 236-237]. З 

приводу несвободи, алогічного структурування державних інституцій та їх 

функцій, занепаду духовності й моралі слушною  є думка Віри Вовк, яка 

резюмує: «Кожного разу, коли якесь суспільство стає декадентним, воно 

сказане на загибель. Те саме стосується одиниць, що покидають вітальні 

принципи природи, моралі, духовного опертя» [24, с. 34].  

Дослідниця О. Чернорицька зауважує, що свого часу М. Фуко висловив 

думку про владу, яка задає тон суспільству у вигляді набору схем й у такий 

спосіб моделює дискурс епохи. Саме влада визначає, що є нормою для 

суспільства, істиною і знанням [186]. Одначе французький філософ не 

уточнив, про яке суспільство йде мова, очевидно, про тоталітарне, не 

демократичне.  

Г. Костюк, зустрівшись із членом української делегації асамблеї ООН, 

доктором історичних наук Іваном Хмільом і погомонівши про наукові 

справи, був вражений, коли гість дістав пляшку горілки «Чернігівка» й 

запропонував як дарунок. Звичайно, громадянин США не прийняв її. На 

запитання чому, письменник відповів: «Еміграція, дорогий земляче, має 

тяжкий досвід. До одного видатного діяча української революції, полковника 

Коновальця, завітав гість з України.  І почав з дрібних  і дружніх подарунків. 

А один з наступних подарунків, якого наївний полковник сховав до кишені, 
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підірвав його. Ще давні латиняни казали, коли їх дещо перефразувати: 

«Бійтеся дарунків данайців» [72, с. 519-520]. Латинський вислів, що до нього 

звернувся Г. Костюк, у переносному значенні вживається для застереження 

від надмірної довірливості, мовляв, не вір ворогам, остерігайся підступності. 

Уперше фраза зустрічається в «Енеїді» Вергілія.   

У парадоксальному ракурсі  Г. Костюк висвітлює діалог персонажів. 

Після відкриття памятника Т. Шевченкові у Вашингтоні, з України до США 

приїхала туристична «бригада Катерини Колосової» (голова Товариства 

культурних зв’язків). У складі групи були відомі діячі культури Георгій 

Майборода, письменники Сергій Козак, Яків Баш,  Ірина Вільде, Микола 

Зарудний та інші. Емігранти «іронічно  дивилися на «культ особи», яким 

тільки прикривали злочини широкорозгалуженої партійної олігархії, і 

говорили про обмежені можливості українських талантів, української 

книжки, мови й таке інше». Катерина Колосова раптом звернулася до 

Костюка: «Григорію Олександровичу! Приїдьте до нас. Відвідайте наш і ваш 

Київ. Ми вас дружньо приймемо. У цей момент збоку лунає голос редактора 

Перейми: «А чи ви його нам випустите?» [72, с. 514-515]. Парадокс 

наведеного діалогу увиразнено разючим розходженням з усталеними 

поглядами на пропозицію відвідати Київ. З погляду емігрантів-українців, 

запрошення ніби суперечить здоровому глуздові, мовляв, Костюка можуть 

заарештувати.  

Світ абсурду, несвободи слова, страху за себе і своїх рідних  в 

тоталітарній державі постійно існував. Такий феномен задекларовано вище в 

цитаті М. Шестопала. Означений феномен відчували еміграційні 

письменники, конкретно переконавшись у цьому під час візиту «бригада 

Катерини Колосової» до США. Г. Костюк контроверсійно переповідає: 

«Підійшов до мене Георгій Майборода...  Мені зовсім не випала нагода 

довше з ним  порозмовляти... І на закінчення тихо мовив: «Я передам 

Тереневі (Масенку. – О.О.) ваш привіт і... все, все» [72, с. 516]. Означальний 

займенник «усе» (все) вказує на екзистенційний внутрішній світ 
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співрозмовника, несвободу спілкування. Займенник «все» розкриває 

психологічну атмосферу, недомовленість якої не вимагає особливого 

дешифрування. Г. Костюк зрозумів, що і тут за Майбородою стежить пильне 

око радянських спецслужб, аби зайвого нічого не виголосив, а отже, стало 

ясно: в СРСР існує несвобода творчого процесу. Письменники ні на крок не 

відступаються від творення соцреалістичної літератури в дусі марксистсько-

ленінської медодології. Тому Г. Костюк, звичайно, не відгукнувся на 

пропозицію Катерини Колосової, відхилив її «дружнє» запрошення відвідати 

Київ. Парадоксально звучить й здивування Ю. Збанацького: «То, значить, 

еміграція не так уже й вороже ставиться до мене». Означену абсурдну думку 

Г. Костюк по-філософськи «розвіяв» квінтесенцією: «Юрію Оліферовичу,  

все, що збагачує українську культуру й літературу, ми шануємо» [72, с. 534].  

Віра Вовк відносить творчий метод соціалістичного реалізму до 

парадоксального, абсурдного простору культури, що звужував тематику й 

обмежував митців у прозі, поезії, драматургії та образотворчому мистецтві до 

виробничого жанру: «З великих імен у літературі залишились тільки три: 

Микола Бажан, Павло Тичина й Максим Рильський, які були змушені 

підкоритися абсурдним вимаганням соцреалізму й писати гідні  осмішення 

панегірики для офіційної політичної системи» [24, с.79]. За визначенням А. 

Камю, абсурд «суперечить сам собі, як зіткнення людини зі світом і як 

єдиний зв’язок між ним» [56, с. 236]. 

Таким чином, у процесі дослідження проаналізовано концепцію світу і 

реального персонажа крізь призму антитезної опозиції творчо мислячого 

інтелігента – авторського ідеалу – абсурдному середовищу. Спостерегли, що 

в нефікційній прозі поетика моделювання абсурдності буття,  кризи 

гуманістичних цінностей увиразнює подвійну мотивацію, негативні 

властивості світу, протилежний естетичній категорії прекрасного. У давнину 

греки означеним терміном вказували на суперечність людини логічно 

мислити, відсутність сенсу, і така людина шукала інший шлях міркування 

[216, с. 312]. Отже, художнє зображення абсурдного світу вказує на 
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заперечення логіки як основоположного компоненту раціональності. Поетика 

абсурду в прозі nonfiction увиразнює філософську категорію й відлзеркалює 

властивості світу з негативного боку. Абсурдне буття є алогічним, 

преверсією (позбавленням сенсу), позаяк він заперечує логіку, яка є осердям  

компоненту раціональності. Іноді в судженнях персонажів відчитується 

метафізичний абсурд, позасвідомий.  

 

2.3. Соціопсихологічні домінанти поетики документально-

автобіографічної прози 

 

Коли брати за основу спогади Г. Костюка (1902–2002), то помітним є 

той факт, що автор використав стандартну схему композиції хронопису. 

Останній постулює життєві події, працю та громадську діяльність, періоди 

буття за царату, в Радянському Союзі та на еміграції (Німеччина, США). 

Його автобіографічний наратив по висхідній лінії розкриває джерела 

формування національної свідомості. Мемуарист особливий наголос ставить 

на незгоді з абсурдною дійсністю, соціальним тлом, соціальною 

несправедливістю у ставленні до простої людини, яка в сталінську добу за 

необережне слово чи навіть погляд, власну думку піддавалась обструкції, 

гонінням, переслідуванню, тюремному ув’язненню, як то сталося з автором 

спогадів «Зустрічі і прощання». 

А все ж, незважаючи на перипетії долі, письменник чітко уявляв 

подальше своє життя, не схибив, не зійшов з обраного шляху, був людиною 

незламної волі, громадянської позиції незалежно від зовнішніх обставин. 

Вплив на формування світогляду справило  родинне виховання, генетичний 

код українця й авторитет науковців Київського інституту народної освіти М. 

Зерова, П. Филиповича, М. Драй-Хмари, М. Калиновича та ін. Відтак спогади 

сприймаються як двотомний роман, в якому головна  увага зосереджується 

на конкретних фактах, мотивах, проблемах творчого розвою з 

документальним підтвердженням, вичленовану зі суспільних чинників буття. 
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Фабульне завершення автобіографії оповідача (чинник сюжету, його осердя, 

що визначає межі руху сюжету в часі й просторі) не є обов’язково 

завершеним, оскільки саможиттєпис сприймається як основа для осмислення, 

роздумів про творчу особистість, про ту «несамовиту добу» (Г. Костюк) – 

суспільно-політичну формацію, як елемент соціоекономічної категорії, в 

центрі якої – людина. Усі культурні й суспільно-економічні процеси  

спрямовані задля блага суб’єкта. Таким суб’єктом є людина, яка здатна 

відтворювати, удосконалювати власний світ і, найголовніше – розвивати 

цивілізацію. 

Але в тоталітарному суспільстві людина була беззахисною. Навіть 

арешт письменника відбувався з порушенням процесуальних норм: «Десь 

напівдороги, навпроти нас виринуло два суб’єкти. Я з обуренням запитав: «У 

чому справа? Що вам треба?». Замість відповіді один з них звернувся рішуче  

до мене: 

– Як ваше прізвище? 

– Яке  вам діло? Хто ви такий? 

– Ми агенти карного розшуку. 

– То що мені до того? Чого вам треба від нас? 

– Є на вас підозра. 

– Та що за дурнота? Яка підозра? 

– Ви працювали на заводі «Більшовик»? 

– Ніколи в житті. Навіть не знаю, де завод міститься. 

– Ми маємо інші відомості. Ви працювали й під час вашої праці зникли 

в цеху цінні інструменти. 

Ми швидко опинилися на краю Політехнічного саду. Тут на нас уже 

попередливо чекало авто. 

Коли авто повернуло на Хрещатик, я був уже свідомий, що це 

звичайний політичний арешт, а інструменти й карний розшук – це лише 

камуфляж» [71, с. 448].  
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Як бачимо, не пред'явлено ні прокурорської довідки про арешт і його 

мотиви, ні адвокатів при арешті не було. Такий факт свідчить про насильство 

людини над людиною, про державне розгнуздане свавілля. Доведено, що 

насильство супроводжує будь-який рух суспільства до загибелі, оскільки 

провокує спротив. Насильство породжує й загибель духовного надбання, 

культури в цілому, цивілізаційних норм поведінки і моралі. Насильство 

атрибутує  протиріччя між бідністю й багатством. Оприявлена автором 

парадоксальність сили над беззахисною людиною полягає в тому, що при 

авторитарному керівництві гине цивілізаційна культура, для розвитку якої, 

повторимось, потрібний суб’єкт, тобто людина креативно мисляча, яка знає 

як відтворювати й розвивати національну культуру. Цим більшовики 

особливо не переймалися, переарештувавши справжніх фахівців, на їхнє 

місце посадили дилетантів, які згодом поступались місцем ще гіршим 

дилетантам-невігласам. Тому не дивно, що обраний компартією суспільно-

політичний курс авторитаризму врешті-решт призвів до розпаду СРСР. 

Крізь призму розширеної панорами-деталізації бурхливого буття, в 

контексті саможиттєпису, окреслюється епоха, характер мислення цілого 

літературного покоління ХХ століття, а особливо – збереження української 

культури в діаспорному середовищі повоєнного часу, на тлі якого 

вимальовується психологічний образ оповідача як свідка й учасника подій. 

Прикметно, що соціопсихологічна домінанта в нефікційній прозі Г. Костюка 

розкриває значеннєвість стійкого зрощення соціального та психологічного. 

Тоталітарна держава з її єдиним домінуючим у світі соціалістичним 

реалізмом витіснила елітарне мистецтво, наплодила сотні-тисячі 

низькопробної масової літератури з виробничою, колгоспною тематикою, 

заідеологізованими штампами про партію, Леніна, комсомол. Ось як про це 

згадує письменник Анатоль Галан: «Я був заангажований Наркомосом і 

Наркомздоров’я як автор  «малих форм», тої масової літератури, що 

пропагувала оздоровчі й освітні ідеї» [28, с. 66]. Масова  література 

загальмувала на десятиліття розвиток високої культури, що спрямовулася б 
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на досягнення соціального прогресу. На думку авторів Учення Живої Етики 

(родина Рерихів), масова культура – це псевдокультура, яка, на відміну від 

справжньої високої культури, не сприяє гуманістично зорієнтованому 

соціальному прогресу й духовному розвитку людини [77, с. 58].  

Спогади радянських письменників-ветеранів написано у 

соцреалістичному стилі з неодмінним посиланням на класиків марксизму-

ленінізму. Інакше підходили до написання мемуарів українські письменники-

емігранти, які відкидали будь-які «ізми», творили вільно за велінням совісті. 

Внутрішній стан залежить від психіки людини, її емоційного стану. І тому Я 

наратора завжди несе у собі знак екзистенції, спрямований на текст. Мішель 

Фуко стверджує: «Текст завжди має в собі певну кількість знаків, які 

вказують на автора. Ці знаки є особовими займенниками, або прислівниками 

часу і місця, або дієвідмінами» [168, с. 606]. Ім’я автора певного дискурсу, 

встановлює й указує на статус такого дискурсу в культурі й суспільстві: 

«Авторська функція є характеристикою способу екзистенції, коло обігу та 

функціонування певних дискурсів у суспільстві [168, с. 603]. З функцією 

наратора пов’язаний автобіографізм мемуарних творів, репрезентованих на 

рівні просторово-часових координат змодельованого  реального світу, побуту 

українців на еміграції.  

Мемуарно-автобіографічна проза Анни Франко-Ключко та Василя 

Франка значно розширює портрет класика української літератури  І. Я. 

Франка. Спогади варіюються то з портретуванням, характеристикою 

персонажів, то з описом пейзажів, інтер’єрів, то з авторськими відступами 

(висловлення мемуариста у прямій формі свого ставлення до зображуваного, 

певної події, факту, явища). Філософія зображуваного у спогадах 

спроектовується на ланцюжок  подій, до яких прикута увага реципієнта і 

сприймається як реально фіксований у своїй завершеності. Певна річ, 

мемуари не позбавлені суб’єктивізму. У прозі nonfiction вловлюється 

феномен: іноді авторам важко переказувати подієвий зміст ліричними 

лініями, фабула (подієвість) ослаблена, подається фрагментарно, уривчасто, з 
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перебігом асоціативності, іноді різкою зміною, перебігом вражень та 

почуттів.   

Характеризуючи складові поетики мемуарних творів, майстерність 

моделювання людини в соціумі з точки зору психологічних домінант, 

зауважимо, що в соціопсихологічному вимірі онтологічну модель особистості 

розкрито через моделювання внутрішнього «Я» на більших і менших рівнях 

(макро- й мікросередовищах). Мікросередовище пов’язано з невеликою 

кількістю (групою) осіб. Так, у листі В. Приходька до І. Огієнка психологічні 

домінанти оприявнено на макро- і мікрорівнях, позаяк заторкують суспільні 

негарзди перебування українців в закордонні, вказуючи й на політичне та 

дипломатичне (на державному рівні) середовище. Адресант схвильований 

тим, що ставлення німецького консульства у Празі  до українських емігрантів 

було дивним, навіть принизливим:  «Зараз я уже тиждень в Берліні, а до того 

часу три тижні був у Празі. Тут  іменно я ніяк не міг з’ясувати свого 

становища і зволікався з листом. Річ в тім, що і тут, за кордоном, прийшлось 

мені зачeпитись і значно потерпіти од наших українських недоладностей. 

Справа була так: 12-го я приїхав до Праги, побував у лікаря, переконався (як я 

і думав спочатку), що в сій цілі мені треба їхати до Берліну і, оглянувши 

Прагу, 19-го серпня, себто через сім днів готовий був їхати до Берліну. Але не 

тут-то було: в німецькім консульстві в Празі (котре мало дати візу) 

подивились на мій документ, виданий нашим М[іністерст]вом Закордонних 

Справ, оглянули мене з голови до ніг і сказали: «Вам треба мати дозвіл на 

в’їзд до Берліну від Берлінської поліції» [110, с. 474].  

Проілюстрований текст переконує в тому, що адресант відчуває 

психологічний дискомфорт., душевне невдоволення, пригніченість від тих 

обставин і негативного ставлення влади до українського емігранта. В. 

Приходько прагнув відбутися у світі як високодуховна, креативна 

особистість. Покидаючи Україну, він  чітко усвідомлював смисл свого 

існування на чужині. Байдуже ставлення до нього, як особистості, 

нереалізованість задумів спровокували  його свідомість до тимчасового  
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буттєвого  вакууму. Фрустрація, як своєрідний емоційний стан, впливає на 

дезорганізацію свідомості, виражає екзистенціальний неспокій, переживання 

особистості, викликані тимчасовими непереборними труднощами. Аби 

заповнити екзистенціальний вакуум, заспокоїти душу, автор листа виливає 

свій біль про життєві негаразди: мемуарист  переповідає адресатові детально 

про те, що у консульстві було чимало людей різних національностей, тому і 

запитав дипломата: «А що ж, цим всім також хіба потрібний дозвіл 

берлінської поліції?» «Ні, не потрібний» – була відповідь. «А чому ж мені 

потрібний?». «Бо ви українець» – відрізав консул. Я почув глибоку образу 

свому національному почуттю, я побачив велику зневагу до нашої держави, 

пашпорти якої я мав нещастя мати, але я мусів безсило скоритись: я ж згадав і 

потім се мені потвердили, що се ж є результат державної творчости нашого 

посла в Берліні д. Порша, представника, поставленого захищати достоїнство 

республіки і опікуватися про її підданців [...] я чекав, я опинився в ролі 

«просителя» і з виглядом «бывшаго человека» вистоювати у прийомній у 

німецького консуля, щоби запитати його – чи є відповідь чи нема з Берліну. 

Одним словом, за своє українське підданство я з 19 серпня по 5 вересня мусів 

сидіти в Празі зо всіма випливаючими звідси наслідками – тратою грошей, 

часу і інше» [110,  с.  475]. 

Найкраще проявляються психотипи, перебуваючи в соціумі, їх можна 

охарактеризувати за еннеаграмою особистості: конфронтатор, ентузіаст, 

досягатель, миротворець, індивідуаліст, спостерігач, помічник, скептик, 

реформатор. "За філософською концепцією Г. Гурджиєва еннеаграмма – 

фундаментальний символ ряду прихованих містичних світових законів. З 

його погляду, вона (еннеаграма. – О. О.) має багатовікову історію, будучи 

давнім символом духовного розвитку людини. Прихильники вищеназваного 

вчення вважають Еннеаграму важливим інструментом самопізнання і 

саморозвитку, якого можна використовувати для досягнення «високих станів 

буття» і просвітлення [39]. Тобто всі люди можуть змінити долю свою 

незалежно від віку і статі. Найголовніше – проявити себе в конкретних 
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справах, які не повинні шкодити  суспільству в цілому. 

В. Приходько справедливо закидає докір Міністерству закордонних 

справ, особисто послу, повноважному міністру УНР в  Німеччині Миколі 

Поршу, який не особливо переймався долею співвітчизників, бо українцем 

ніколи не був (народився в німецько-єврейській родині), дотримувався 

марксистських поглядів, жив у Німеччині, писав праці з економіки, 

перекладав на українську мову твори Карла Маркса. Фактично, жив із 

подвійним моральним дном. Зрадив українську ідею, 1920 р. зовсім відійшов 

від політичної діяльності. Та про це, мабуть не знав В. Приходько, який  

скрушно зазначає: «Вся штука в підриві авторитету нашої держави. Бо що 

значить заборона, про яку клопотався перед німецькою поліцією наш посол, 

се значить: «українці на 99% жуліки, а тому тримай вухо остро». І ось, 

замість того, щоби наша держава помаленьку і потихеньку входила в 

загальноєвропейський державний оборот, то наші представники, навпаки, 

виключають її з цего державного обороту, ставлячи свою державу у першого 

ліпшого німецького чи іншого урядовця «под сомненіє» [110, с. 475]. 

Адресант, можливо,  стомлював І. Огієнка розлогими сентенціями над 

непростою долею українського емігранта. Він наводить приклади 

економічного плану, скажімо, комерсант, який змушений чекати два тижні на 

візу, втрачає не лише час, а й терпить збитки в грошовому еквіваленті. Автор 

листа закцентовує на самолюбстві національному: «Кажу Вам: – передо 

мною пройшли через консульство тисячі людей – жидів, спекулянтів, 

робітників, селян, поки я, українець, добився свого дозволу. Моє глибоке 

переконання – наше Мініст. Закорд. Справ повинно зацікавитися сею 

справою, і це ганебне виключення для Укр. Держави – знести (звичайно, коли 

се тепер можна зробити, бо як мене інформували, в німецьких державних 

колах страшно не симпатикують Поршу)» [110, с. 475]. 

Автор епістоли усім серцем переймається суспільною справою, його 

хвилює побут українців в іноземному соціумі, негативне ставлення до 

емігрантів з України, тому, «як доказ того – який хаос твориться з 
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українською справою за кордоном, посилаю вам бандеролю пачку ріжних 

газет… Читаєш це все і відчуваєш, що нашому уряду як повітря потрібно хоч 

клаптик своєї території, щоби звідти голосно, не покриваючи всі quasi 

українські голоси, говорити про Україну. І тепер відчувається, що наш уряд 

повинен голосніше заявляти про своє існування перед Європою, щоби 

Європа знала – хто є дійсний уряд України…)» [110, с. 475]. 

Автор епістолярного тексту позиціонує себе як унікальну духовну 

особистість, яка здатна не лише до вибору власної долі, а й творити добро для 

інших навіть в поліетнічному, полікультурному просторі, зберегти 

національну ідентичність.  Хоча, на перший погляд, він сприймає проблему з 

точки зору  екзистенційного вакууму, який виникає в результаті втрати 

інстинктів, що компенсують безпеку сприйняття довкілля, втрати народних і 

християнських традицій, на яких базувалося попереднє життя автора, в 

Україні. Відповідно до традиційної психотерапії, вважається, що 

екзистенційний вакум призводить до невротизації людини. Екзистенційну 

порожнечу наратор компенсує трудотерапією, пише спогади, статті, 

знаходить улюблену справу, читає газети.  

Раціонально проаналізувавши інформацію, письменник-патріот 

ділиться державницькою позицією з І. Огієнком про соціум, національно-

етнічну, територіально-поселенську спільноту: «І в Празі, і в Берліні є 

українські клюби чи громади, але значіння їх політичне майже ніяке. Мають 

помешкання досить гарні, збираються, говорять… але вже і говорити 

надокучило… Окремі особи і окремі гуртки за те працюють і страшенно 

каламутять українську справу перед європейським громадянством. В Берліні 

провадить і досить енергійно акцію пан Скоропадський з компанією, в 

Пaрижі Маркотун – федераліст (йдеться про С. Маркотуна, який колись був 

особистим секретарем П. Скоропадського, президентом Українського 

національного комітету у Франції, масоном 32 ступеня, й домагався 

радянського громадянства з тим, щоб відродити масонство в Україні. – О.О.), 

понаїхали уже і представники «Совітської України» – і сторонній людині 
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надзвичайно трудно розібрати, хто ж дійсно має право говорити од імені 

України. Великий ворог наш – російська еміграція. Ще не бачиш їх, а вже 

відчуваєш яким істинно-русским духом від них тхне. Се все публіка, котра 

рано чи пізно таки буде коло державних справ в Росії із ними прийдеться ще 

вести українству страшенну боротьбу за елементарні права. Ось через що 

наше міністерство освіти не повинно дрімати, а навіть будучи за межами 

території працювати над освітою України і над національним освідомленням 

мас. Бо перед Україною ще багато іспитів…» [110, с. 476]. 

Авторецептивна тематика, стиль письма засвідчує, що В. Приходьку 

загрожувало відчуття нісенітниці власного життя, прочитується поглиблення 

стану нудьги, але не апатії, гнітила духовна криза, пов’язана з безробіттям, 

усвідомлення того, що життя недостатньо змістовне. Словом, адресант не 

здавався, образно кажучи, він намагався побудувати храм всередині себе і 

царство Боже на землі, аби всім українцям жилося добре. Екзистенційний 

вакуум виник на ґрунті психоемоційних стресів, суперечностей між різними 

цінностями. З приводу психоемоційного роздратування В. Мацько слушно 

резюмує: «Тут ми маємо справу з лімінальним (межовим) автором, який 

мешкає в іншому соціальному просторі, наділений іншим соціальним 

статусом, виформований на інших цінностях і нормах співжиття, здатний до 

самопізнання і самоаналізу. Дефініція лімінальності пов’язана зі зміною 

соціального статусу і вбирає широкий спектр психологічних, соціологічних 

та фізіологічних проблем, реалізуючи експансію культури, освоєння нею 

нових просторів і сфер через людину – носія нового сенсу і порядку. Відтак 

потенціал нового зумовлений природою лімінальності, ситуацією 

невизначеності, амбівалентності і розмитою соціальністю, а також стимулом 

енергійного пошуку нової фундаментальної спільноти» [102, c. 5]. 

Про екзистенціальну фрустрацію (марне очікування) В. Приходько міг і 

не знати, не усвідомлювати небезпеку, що призводить до нервових стресів. 

Внутрішнє очікування зчаста носить езотеричну, приховану форму, тому 

бажано виходити з такого психологічного стану засобами компенсаторної 
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форми, які виражені інтенсифікацією волі до влади, керівництва цікавими 

проектами чи прагненням особистості досягти будь-якого задоволення. У 

листах В. Приходька до І. Огієнка прочитується психограма реальних 

персонажів, зображених як проблема вартісності людини на тлі еміграційної 

дійсності в поліетнічному середовищі [110, с. 474-477]. 

Професор соціальної психології Колумбійського університету Стенлі 

Шахтер (1922–1997) наприкінці 50-х років ХХ століття дослідивши 

емоційний стан людини,  запропонував  концептуальну  функцію, як 

фізіологічну, так і когнітивну, її вплив на психологічний стан індивіда. 

Наукову парадигму підхопили не лише психологи, але й дослідники інших 

суспільних наук, у тім числі літературознавці. І, як підтверджує Б. Нельсон, 

праці Шахтера в подальшому  мали серйозний вплив на дослідження 

емоційного стану людини [230, с. 3]. 

В умовах національного культурно-державного відродження, яке 

переживає Україна на сучасному етапі, торуючи шлях до європейських 

цінностей, на теоретичному і практичному рівнях потребує проблема 

повернення народові його багатовікової культурної спадщини. У цьому 

контексті невипадковим є великий інтерес до українського відродження кінця 

ХХ – початку ХХІ ст. – епохи, генетично суголосної з національним 

ренесансом нашої доби. Значна частина мемуарних, автобіографічних й 

мемуарно-автобіографічних творів належить до царини документальної 

літератури, що має розгалужену видову й підвидову систему.  

Як зазначає Т. Черкашина, зі структурно-типологічного погляду, 

документальна література складається з чотирьох основних напрямів: 

історичної документалістики, художньої біографіки, художньої публіцистики 

й мемуаристики. Основними критеріями диференціації стали об’єкт 

документальної оповіді; джерела отримання документальної інформації; види 

авторської присутності в тексті (і як конкретного, і як стороннього 

спостерігача, тобто свідка чи головної дійової особи); суб’єктивний чинник 

особистої участі в подіях, описаних у творі, особистого знайомства з 
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безпосередніми учасниками подій; жанрово-типологічні характеристики 

документальних творів [184, с. 6]. 

Поетика психосвіту наратора змодельована бінарними полюсами, 

полярністю між добром і злом, між прихованою ненавистю до влади й 

удаваною прихильністю до неї. Техніка художнього зображення 

психологічного контрасту  розпрозорена і в сюжетній канві нефікційної 

прози, й у самому стилі, антиномічній творчій думці Анатоля Галана (спогади 

«Будні совєтського журналіста»). Він зображує дихотомію морально-етичних 

приписів у змішаному спектрі двох стихій: фарсової, мажорної і 

песимістичної, трагічної. Один із розділів так і називається «Розколина у 

власному світогляді»  [28, с. 82]. 

Науковцями доведено, що мемуаристика й автобіографіка мають низку 

спільних типологічних ознак, зокрема ретроспективність, документальність, 

фактографічність, концептуальність, суб’єктивність. У цьому контексті 

мемуаристика трактується як синтез художніх та документальних творів, де 

наратор є свідком чи безпосереднім учасником зображених подій, 

реконструйованих або зафіксованих не лише за допомогою офіційних, 

особистих документів, а й базованих на пам’яті автора. Спогади – це твір про 

себе, своє життя й життя близького оточення. Переплетення мемуарного й 

автобіографічного надибуємо у спогадах А. Франко-Ключко «Іван Франко і 

його родина», «Рукописи Івана Франка в Канаді...», В. Франка «Спомини», 

«Листи Василя Захаровича Франка до племінника Михайла Миколайовича 

Франка». Спогади доньки І. Франка за структурою оповіді відносимо до 

літературно-історичного та автобіографічного, оскільки йдеться про 

літературну працю та літературне оточення І.Франка, а також автор 

розповідає про перипетії власного життя. Насамперед прочитується образ 

автора зі справжнім життєписом, з ним тісно пов’язаний сюжет, композиція 

та особливості оповіді. Сюжет, персонажі, простір і час відносно вільні, 

виклад матеріалу настільки прив’язаний до життєвого шляху автора, що, на 

перший погляд, не викликає сумніву в його правдивості. Хоча є певні 
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неузгодження в судженнях. Скажімо, А. Франко пише про те, як в дитинстві 

вона тішилась гостям їхньої хати, особливо, коли «була родина тата; спершу 

його вітчим і мама, потім по їх смерті приїздили його брати Онуфрій і Захарій 

з жінками і дітьми» [162, с. 16]. 

Для достовірності викладених фактів наведемо розповідь Василя 

Франка (1899-1980), який згадує, як навесні 1915 р. у Жовкві в нього вкрали 

батькові коні. Аби минути батькової кари, шістнадцятилітній юнак чотири дні 

пішки йшов за порадою до стрийка Івана. У Львові досі ніколи не був. 

Хворий письменник сидів у кріслі супроти сонця, перепитав: «Та чи ти не 

Михайлів (друге родинне ім’я Захара. – О. О.) син з Нагуєвич? Яким чудом ти 

тут взявся?» (с.13). «На перший погляд, здивувало мене стрийкове життя і 

оточення. З родини при йому не було нікого. Оба сини, Тарас і Петро, – на 

війні, дочка Ганя – в Києві, а дружина хвора, в шпиталі» [164, с. 13].  

Отже, за свідченням В. Франка, він разом з батьком жодного разу не 

гостював у дядька Івана. Під час революції дочка І. Франка приїхала до 

Львова і «тоді ж я відвідала татового приятеля й нашого опікуна Карла 

Бандрівськото. Він оповів мені про тяжке життя тата в часі моєї відсутности. 

Маму віддали до шпиталю для умово-хворих, а тато спочатку жив сам у хаті, 

потім узяли його до приюту Січових Стрільців. Тато не хотів там бути, все 

вертався до власної хати й усе налягав на братанка Василя, що був йому для 

помочі, щоб він відпровадив його назад до хати. Василь не відважився 

протиставитись волі тата і, не порадившись ні з ким, повів тата вночі 

додому» [162, с. 47]. Діаметрально протилежними є спогади очевидця 

останніх днів життя поета.  

 В. Франко в листі (23.08.1967) до племінника Михайла подає широку 

панораму родинних стосунків з А. Франко і правду про те, що, мабуть, 

письменник відчував свої останні дні, усвідомлював, як сили покидають 

його, тож хотів померти у власній хаті, просив братанка відвезти з притулку 

додому: «А тепер щодо Гані. Вже кілька років минуло, як мав нагоду єї 

відвідати в Торонті. Вона вже коло одного сина, купили собі досить гарний 
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домик. Син єї, невістка і внучка дуже гарні і ввічливі люди. От так і 

познайомились, і вже час від часу ми переписувались, і та наша приязнь 

тривала зо два роки, і десь вона стрінулась з одною панею, і ця пані 

наговорила їй всяких нісенітниць про мене. Ця пані була завідователькою 

приюту січ. стрільців у Львові, і коли Стрийко Іван захорував, тоді доктор 

зарекомендував Стрийкови перейти до того приюту, де буде мати відповідну 

прислугу, ну і лікарську безплатну поміч, одже мій Стрийко на те згодився під 

умовою, що мене ніяк не хоче від себе пустити додому до Нагуєвич. Отжеж 

ми оба в тім приюті перебували цілу зиму» [34]. 

Виходить, що братанок даремно хліб не їв, саме він виконував чорнову 

роботу, доглядав у притулку І. Франка, а пані І. Домбачевська виконувала 

професійні обов’язки і не більше, тому нині дещо гіперболічно, завищено 

звучить її роль щодо опікунства над поетом: «Пані Ірина разом з лікарем 

Володимиром Щуровським та медсестрою Софією Монджейовською 

доглядали за великим мислителем української нації в останні дні його життя» 

[43], і не розшифровується, в чому саме полягав означений догляд. На таку 

амфіболію (неясність) стислу відповідь прочитуємо у листі В. Франка до 

свого племінника. Лапідарно, одним абзацом: «Не можу сказати, що в приюті 

було зле (навпаки), було, як на тодішній воєнний час жилося нам дуже добре 

а взглядно хорому. Майже щоденно приходив головний лікар і приписував 

всякі нові медикаменти і радив, що з тим робити... І так ми перебули в приюті 

до місяця Марта. Надворі було ще досить зимно, сьніг, мороз. Одної ночи мій 

Стрийко розбудив мене і сказав, щоби я вбирався і йшов найти фіякра і то за 

всяку ціну. Була саме друга година по півночі і ще сказав мені, що ми мусимо 

тої ночи опустити приют і перейти до власного дому, а було то досить далеко 

приют від нашого дому, і я послухав, вийшов на головну улицю, а там ні 

живої душі не було і я так троха походив і вернув назад до хати. Мій Стрийко 

вже був радий, що є звощик, а коли дізнався, що нема, то й насварив на мене і 

сказав, що мусиш найти, бо я мушу сьогодні звідти вийти. Що воно таке було 

і по сьогодні не знаю. Це була таємниця, яку Стрийко забрав з собою, отже 
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фіякра я не знайшов, а поїхали ми в 6 годині рано трамваєм» [34].  Як бачимо, 

племінник не повів уночі хворого дядька додому, а таки повіз «рано 

трамваєм». Медсестри вранці виконують хворим процедури, вони ніяк не 

могли не помітити, що пацієнт покидає притулок.   

Зустрівшись з «татовим приятелем» К. Бандрівським, А. Франко 

поцікавилась спадщиною батька: «Гроші зібрані під час поїздок, що були 

зложені в банку як Фонд І. Франка – як пояснив мені п. Бандрівський – були 

передані маляреві Трушові, бо він дуже бідував» [162, с. 47]. За свідченням В. 

Франка, К. Бандрівський не так, як належить «доброму приятелеві», доглядав 

письменника. Коли вранці Василь навідався у канцелярію до опікуна і 

розповів, яким чином І. Франко покинув приют, то «пан Бан[дрівський] ... як 

не скочить до мене з образливими словами: і лайдаком, і бойком, і селюком 

мене називав, і бігав по канцелярії з кутка в кут. «І що ж ти наробив?»... 

бідака знав про своє горенько, що треба буде тепер дійсно заопікуватися 

хорим – цего він найбільше боявся» [164, с. 21]. 

Текстова канва мемуарно-автобіографічного твору В. Франка, як 

бачимо, складається з письмового спогаду, що є основним, й інтертексту 

(чужого мовлення) – джерела мемуарного й автобіографічного характеру. Як 

очевидець останніх днів життя письменника, автор спогадів про рідного 

дядька, на відміну від А. Франко, яка почула від п. І. Домбачевської-Рибчак 

(1886–1964) дещо перекручені факти, детально розповідає про участь 

Бандрівського в його опікунській справі, чого «він найбільше боявся». А щоб 

не було зайвих очей і клопоту «пан Б[андрівський] відшукав якусь іншу 

женщину і наказав їй, щоби вона все держала під замком, і в той спосіб 

змусити мене голодом вступитися зі Львова... по яких трьох днях я найшовся 

в безвихідному положеню. Стрийко вже був не в силі тої події перебороти... 

По сьогодні бачу і чую слова хорого: «І що той Бандрівський робить зі мною? 

Прямо живого заганяє мене в могилу» [164, с. 25-26]. Спогади В. Франка 

перекреслюють тезу А. Швець, яка в коментарях до спогадів М. Грінченко 

резюмує, що наче І. Франко особисто запросив Зигмунтовську доглядати за 
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ним, мовляв, «вдруге Зигмунтовська тиждень господарювала в домі Франка 

(на  його ж запросини) з 6 по 11 квітня 1916 р., доглядаючи безнадійно 

хворого. З 12 квітня упродовж останніх півтора місяці життя хворим 

опікувалася літня жінка, вдова Стефанія Левинська (Танячкевич), донька 

священика Данила Танячкевича» [35, с. 226]. Такі події, за свідченням 

племінника, відбулись поза волею поета, бо саме «пан Б[андрівський] 

відшукав якусь іншу женщину і наказав їй, щоби вона все держала під 

замком».  

Отже, письменник не схвалював дії «опікуна», адже братанок Василь 

замінив йому сина, слухався стрийка, допомагав у письменницькому ремеслі: 

«Писали ми часто короткі статті чи вірші, які я відносив до «Просвіти», а ті 

давали до редакції часопису, і через кілька днів були друковані» [164, с. 17]. 

Свою вину щодо неналежного догляду за хворим К. Бандрівський зіпхнув на 

сільського хлопчину з Нагуєвич, мовляв не треба було забирати письменника 

з притулку. Тобто, не слід було виконувати стрийкову останню волю. Якби 

Василь її не виконав, то картав би себе усе життя. Тому скрушно, з болем у 

серці сприйняв образу опікунів: «Я голосився в січові станиці і зараз виїхав з 

Львова до кадри УСС, яка перебувала в селі Липиці Дол[ішні] Рогатинського 

повіту. По двох тижнях мого побуту в кадрі прийшла вістка: І[ван] Франко 

помер. Так що не довелося бути мені на похороні, на якім пан Б[андрівський], 

пані Зигмонтовська і пані Домбачевська перед людьми виливали всю злість 

на неслухняного хлопчиська, який був причиною передчасної смерти І[вана] 

Ф[ранка]» [164, с. 26]. 

Автор переконливо апелює до читача об’єктивними конкретними 

фактами, «стрийка я любив і доглядав, як власного ока» (с.25), подіями. 

Заперечує В. Франко й свідчення Домбачевської про поліпшення фізичного 

стану письменника такою квінтесенцією: «Та ще одну брехню пані Ірена 

причепила, що Франком в приюті була велика полегша в його фізичнім 

здоровлю, що вже вставав з ліжка, сідав коло стола і дещо писав. А я скажу, 

що то все неправда, бо стан єго здоровля не поправився, а з кожним днем 
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погіршувався» [34]. 

Подієвість, інтерпретація в нефікційному творі створюють фабульний 

подійний ряд не за законами мистецтва, а за логікою життя, на відміну від 

сюжету в художньому тексті. Наративна структура увиразнюється 

причинново-часовою послідовністю: автор спогадів розповідає причину, що 

змусила прибути до Львова й зустрітися зі стрийком І. Франком, змальовує 

побут і літературну працю останніх днів письменника, а розв’язкою є опис 

насильницького спонукання К. Бандрівського, аби племінник покинув 

хворого стрийка. Композиційні прийоми відбуваються й на сюжетному рівні, 

й на рівні позасюжетних елементів. Дослідники Л.Левітан, Л.Цілевич 

композиційний прийом співвідносять із художньо-мовленнєвим елементом. 

Унісонуючи Георгу Гегелеві про форму та зміст, автори монографії «Основи 

вивчення сюжету» розглядають останній із діалектичної точки зору, позаяк, з 

їхнього погляду, саме в художніх елементах наявні протиріччя – тобто мова 

не може бути сюжетом, відповідно сюжет не є мовою – та єдність: «Мова 

породжує сюжет, а сюжет існує завдяки мові» [86, с. 8]. 

Літературні критики розглядають сюжет в ракурсі предмету, тобто те, 

для чого написаний твір. Сюжет дослідники тісно пов’язують з метою автора, 

а фабулу – із засобом досягнення означеної мети. У спогадах А. Франко події 

варіюються то з портретуванням, характеристикою персонажів, то з описом 

пейзажів, інтер’єрів. Філософія зображуваного у спогадах дочки І. Франка 

спроектовується на ланцюжок подій, до яких прикута увага реципієнта і 

сприймається як реально фіксований у своїй завершеності. Насправді 

мемуари не позбавлені суб’єктивізму. У прозі nonfiction вловлюється 

феномен: відчувається, як зчаста авторці важко переказувати подієвий зміст 

ліричними лініями, фабула (подієвість) ослаблена, подається фрагментарно, 

уривчасто, з перебігом асоціативності, іноді різкою зміною, перебігом 

вражень та почуттів. А. Франко: «Люди приїздили до тата за порадою, за 

вказівками. У їхніх очах тато був людиною всезнаючою, вченою, «паном», 

але приступним і до кожного ласкавим. Він не тільки порадив, але де міг, 
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допоміг і люди по кількаденній гостині від’їздили задоволені. Грушевський 

відносився до тата нетактовно, помітував ним, накидував йому свою волю, 

нетактовно підкреслюючи, що тато є йому підвладним. Татова горда і вільна 

вдача не переносила накидування чужої волі і підвладності. Тато глибоко 

обурювався і терпів» [162, с. 27]. 

Мотив дороги в нефікційній прозі підкріплений топонімами. Художній 

топонім у тексті є своєрідним сконденсованим образом історичної картини, 

подій кінця ХІХ–поч. ХХ століття в Західній Україні. Образ путівця в 

контексті набуває конкретного емоційно-оцінного вираження: «Це були 

поїздки до села Голобутова біля Стрия, до Довгополя, до о. Попеля, до 

Бурачка, до Завадова до о. Нижанківського, до Косова, а потім до Криворівні, 

Жабйого, Буркуту. До Голобутова ми їздили декілька літ підряд. Винаймили 

половину хати у селянина і мали зовсім вигідне приміщення» [162, с. 14]. 

Спогади А. Франко передає через власне «Я», внутрішній світ, в 

автобіографічному ключі. Її пам’ять про І. Франка резонує зі спогадами про 

львівський період життя, з дитячих та юних літ. Авторка суб’єктивно описує 

подорож в Україну, називає факти, нічим не підтверджені, як хворий 

письменник міг подорожувати за кілька днів до Одеси, та інших міст: 

«Втомлена татова душа шукає розради і він їде в Україну – ще раз побачитись 

із своїми друзями, ще раз побувати там, де бував ще молодим, повним запалу 

й віри в життя. Він їде до Тригубових, потім до Чикаленка, з яким постійно 

переписувався і приятелював. Заїздить аж до Одеси, надіючись віднайти 

спадок по дідові моєї мами генералі. Але по короткому часі повертається 

розчарований» [162, с. 37-38]. Такі факти були невідомі Марії Грінченко, в 

якої тоді гостював письменник і про свої мандри нічого не повідомляв. 

Авторка згадує: «В кінці лютого чи в початку березня 1909-го року помер 

Петро Антонович Косач (насправді помер Косач 2 (15) квітня. – О.О.), 

чоловік Олени Пчілки. Надвечір я йшла на панахиду і бачу – поперед мене 

йде чоловік, і постать його нагадала мені Франка. Але відкіля ж тут 

візьметься Франко? – подумала я. Бачу, чоловік пішов у той будинок, куди 



 

 

115 

йду я; увіходжу в хату до Косачів – і він там. Придивляюсь – і справді ця 

нужденна постать дуже-дуже нагадує Франка. Аж тут і він побачив мене і 

підійшов привітатися. Так, то справді був Франко, похилий, схудлий, з тими 

ж сумними, але тепер пригаслими очима, з покорченими пальцями на руках» 

[35, с. 207-208]. Сумнівно, чи важко хворий письменник, який «грошей сам 

не міг виймати з кишені, то прохав купців виймати і брати, скільки їм 

належить» (c.209), подорожував до Одеси, адже, як зауважує М.Грінченко, 

«тим часом з Києва телеграфували до Львова, що Франко в Києві і прохали, 

щоб хтось приїхав по його. Через якийсь час приїхав його старший син 

Андрій. Виявилося, Франко, не сказавши нікому нічого, здобув собі паспорта, 

сів на поїзд та й майнув у Київ» [35, с. 210]. 

Важкохворий письменник у березні-квітні 1908 р. перебував в Ліпіку 

(Хорватія). Сам не подорожував, за ним до Хорватії приїжджав син Тарас. 

Анна Франко довільно поводилась із датуванням, згадуючи батьковий запис 

на поштовій картці з Ліпіка, занотовує: «Дати немає; здається це було в 

листопаді 1909 року», відсутня й логіка висловлювання, зокрема: «В 

санаторії батько почав поправлятися, але він просив нас, щоб ми забрали його 

додому, він почувався там погано, тому, що лічення він там жадного не 

діставав...» і тоді «брат Тарас зараз же поїхав до Ліпіка й привіз батька в дуже 

тяжкому стані» [163, с. 6]. 

А. Франко створила контроверсійний образ М. Грушевського, 

викликавши хвилю дискусій серед дослідників життя і творчості науковця.  

Одначе для істориків літератури залишила цікавий спогад про взаємини двох 

видатних людей: «Грушевський відносився до тата нетактовно, помітував 

ним, накидував йому свою волю, нетактовно підкреслюючи, що тато є йому 

підвладним. Татова горда і вільна вдача не переносила накидування чужої 

волі і підвладності. Тато глибоко обурювався і терпів. Грушевський сам 

людина пересічна, як професор мав на своїх викладах пересічно трьох 

студентів. Викладав тихо, заїкуючись, нецікаво (свідком я сама)» [162, с. 27].  
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Документально-автобіографічна проза по-перше, увиразнює 

літературний портрет І. Франка у спогадах рідних, по-друге, заповнює 

інформаційний вакуум. А. Франко-Ключко переважно описує і коментує 

етапи біографії письменника до часу свого виїзду зі Львова, а В. Франко 

подає цікаві факти дітературної праці письменника та його побут з весни 

1915 до квітня 1916 року. Реконструкція житєвого шляху, участі І. Франка в 

літературному процесі за спогадами родичів характеризує світогляд, 

сприймання і розуміння письменником суспільного середовища, еволюцію 

його художнього самовідчуття. 

Отже, у текстовій структурі мемуарів зображено представників різного 

соціального прошарку, різних національностей: робітники, інтелігенція, 

мешканці міста і села. Засобами характеротворення зчаста виступають 

портрет, художня деталь, внутрішній монолог, діалог, полілог, 

ретроспекція, часові і просторові зміщення. Психологічний малюнок 

передається в діалозі, роздумах автора, а час індивідуальний, «малий» час 

наратора, суголосний  «великому» часові суспільного життя. 

Проаналізувавши мемуарно-автобіографічну прозу, в якій оприявнено 

соціопсихологічні домінанти, можна констатувати, що вони увиразнюють 

людину крізь філософсько-екзистенційні параметри. Наскрізним мотивом 

проходить фатум, присуд долі людини. Моделі, контексти, модуси прози 

nonfiction сконцентровуються навколо основного просторово-часового 

континууму, увиразнюючи психоемоційні стани персонажа, його розлади, 

навантаження, напруження, перезавантаження в результаті зміни способу 

життя, трудової діяльності. З відстані часу, мешкаючи в Канаді і працюючи в 

госпіталі медичною сестрою,  А. Франко описала власне життя і життя свого 

батька. Поштовхом до написання спогадів спонукала чужина й емігрантська 

культурна громада, яка гідно прагнула відзначити 100-річчя класика 

української літератури. Осмислені події і факти з життя письменника авторка 

трансформувала в документальній, художньо-образній інтерпретації.  
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2.4. Системність поетики: тропи,  ключові образи, мотиви 

 

Аналізуючи поетикальні та структурні особливості, жанрово-стильову 

специфіку й образну систему української еміграційної мемуаристики, 

спостерегли, що спогадову літературу автори творили під впливом життя 

відповідно до сформованого світогляду. До слова, певного уточнення 

потребує думка Р. Гром’яка, який, заторкуючи поетикальні проблеми, 

висновує думку про те, що літератори «творили концепти на основі 

сформованого світогляду і творчого методу (стилю)...» [35, с. 161]. 

Науковцями доведено, що метод, напрям, стиль є суміжними категоріями, але 

не тотожними. Р. Гром’як на перше місце поставив метод, а стиль взяв у 

дужки, тоді як метод є заздалегідь продуманим (штучним) планом 

моделювання архітектоніки тексту,  метод постійно дисциплінує автора в 

дотриманні певних рамок. Відтак внутрішня напруга постійно сковує думку 

письменника. Стиль же, навпаки, спрямовує автора  на естетичне сприйняття 

і зображення світу. Стиль – носій естетичних цінностей, чинник художнього 

мислення, діалектика творчого процесу.  

 За визначенням Н. Бернадської, «жанр – це художнє ціле, у якому 

взаємодіють домінантні (сукупність ознак, які охоплюють різні рівні твору – 

від композиційного та мовного) й змінні (система гнучких і варіативних 

елементів структури) ознаки. Перші з них забезпечують кістяк будь-якого 

жанру, другі – його модифікацію, залежну від мислення, світовідчуття, 

психології окремого письменника, а також своєрідних естетичних, 

історичних, національних рис літератури певного періоду» [12, с. 238]. 

Поетикальна структура сучасної мемуаристики поліаспектна у проблемно-

тематичній та художньо-стильовій матриці: оригінальність ідіостилю автора в 

процесі жанротворення; значущість впливу поетикальних засобів на читача;  

тематичні домінанти і мотиви спогадів письменника; художні прийоми 

внутрішньої організації прози nonfiction та їх вплив на формотворчі  моделі 

оригінальної конструкції тексту. Скажімо, гуманістична сутність спогадів В. 
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Короліва-Старого «Згадка про мою смерть» загрунтована в соціальній 

розмаїтості, глибині розкриття людської психіки: «І чому ж ми завжди – 

менші брати, з чим ми легко погоджуємось? Відкіля походить і чим 

виживлюється ота наша неусвідомлена свідомість своєї меншовартости в 

порівняні до москаля? [...] такі вже ми є, така вже наша натура, так уже нас 

природа створила, винне татарське  «іго» (ярмо)» [69, с. 91]. 

Поетичний історизм В. Короліва-Старого відкриває горизонти царської 

Росії кінця ХІХ – початку ХХ століття. Прикметно, що означений історизм не 

виступає на передній план, однак є наскрізним в наративній структурі 

спогадів.  Автор наповнює художньо-документальний твір експресивізацією, 

інтимізацією, ліризацією та психологізацією наративу, поетикою часу і 

простору, з використанням широкого спектру тропеїзації: «З імпровізованими 

співами й вигуками летимо, тільки земля гуде під нами. А перед очима – вже 

та улюблена, чудова Полтавська панорама: довжелезний спуск із Опішні до 

замріяної Ворскли в Мійських Млинах. Шлях – широченний, сухий, 

укочений, із нахилою рівною площиною... Не їдемо, а – дійсно – летимо 

додому з прудкістю [...] аж один одного ледве бачимо за ніжною пудрою 

куряви, що її зривають з дороги наші кола» [69, с. 9].  Авторські асоціації, 

інтрига, настрій, з уведенням елементів особистої біографії, естетично 

сприймаються порухами внутрішньої душі реципієнта.  

В літературній спадщині Анатоля Галана є низка спогадів, зокрема 

«Будні совєтського журналіста» (1956), «Записки слідчого» (1964), 

«Невигадане» (1967), «Розмова з минулим» (1971). Його мемуари «Будні 

совєтського журналіста» оприявнюють роздвоєність психосвіту наратора: 

антитезні мотивами між реальним й демонстрованим буттям, орієнтири 

любові до України й підпорядкування (реальне і вдаване) більшовицькій 

ідеології, несприйняття фальші й страх перед совєтською владою. Лише 

емігрувавши, письменник у вільному світі посмілішав й виклав 

екзистенційне нюансування на сторінках книжки спогадів. Композиційна 

поетика в автобіографічній мемуаристиці Анатоля Галана (Анатолія 
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Калиновського; 1901–1987) прочитується за хронологією, схемою 

компонування думки: син священика навчався в Новгород-Сіверській 

духовній семінарії, з приходом радянської влади переорієнтувався – заочно 

закінчив Ніжинський ІНО. Працював журналістом районних газет (на 

Житомирщині, в Кам’янці-Подільському), урядового часопису «Вісти 

ВУЦВК» (редактор Є. Касяненко), багато подорожував, бачив і пережив 

розкуркулення та голод 1933 року. Славу письменника здобув завдяки 

огульній партійно-комсомольській критиці: газета «Комсомолець України» 

розгромила його за публікацію в журналі «Всесвіт», назвавши 

контрреволюціонером, погромщиком, розпалювачем національної ворожнечі. 

Редактор  Є. Касяненко підтримав свого автора, подавши в газеті «Вісті 

ВУЦВК» різку відповідь наклепникові, назвавши рецензента молокососом, 

який і життя ще не бачив справжнього, а вже повчає інших. Унаслідок 

літературної дискусії упродовж тижня харківська преса опублікувала дев’ять 

статей на підтримку А. Калиновського, після чого підсумки підбив орган ЦК 

КП(б)У газета «Комуніст». 

У такий спосіб письменник замість ганьби здобув славу. Мемуарист  

історію літературної дискусії підсумовує метафорично: «Націлена того разу 

на мене рушниця не вистрілила. Завдяки дурневі (чи провокаторові) я раптом 

зробився популярним. Кити від літератури, що раніше мене не помічали, радо 

зі мною знайомились. Якось прискорено вийшла моя книжка. Я склав умову з 

видавництвом на другу. Мої речі потрапили до рекомендованого шкільного 

матеріялу і навіть (міньятюри) до стінних календарів з мільйонним тиражем. 

Я був заангажований Наркомосом і Наркомздоров’я як автор «малих форм», 

тої масової літератури, що пропагувала оздоровчі й освітні ідеї» [28, с. 66].  

Реальні герої спогадів А. Галана постають в естетичній закономірності 

поетикальних партитур із використанням оксюморонних структурних схем, 

які у підсумку увиразнюють нове уявлення читача про пережиті автором 

події, явища, факти: «Нам були дорогі ті сірі робітники й селяни, ім’ям яких 

прикривалися «сильні світу». Як було приємно в бідному житті побачити між 
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іншими й свою книжку, почути, що про тебе знають. Зрештою, ми не 

пильнували правди, і сподівалися, що вона мусить перемогти, пройшовши 

через різні чистилища соціяльних реформ» [28, с. 71]. Таким злочинним  

«чистилищем» в тоталітарній державі була антигуманна репресивна влада, 

яка лише за необережне слово чи обмову сусіда, колеги по роботі, в одну 

мить визнавала людину «ворогом народу», віддавши її на осуд-ешафот 

«тройкам». Три людини вершили долю мільйонів людей.  

Спогади Анатоля Галана  насичені густою метафорикою, ліризацією 

оповіді. Слово-образ є окрасою мовної особистості, автор вдається до 

майстерного художнього використання конкретизації та синестезії, творення 

пейзажних замальовок й  описів довкола метафоричних мотивів, образів. 

Система поетики в нефікційній прозі постає через ключові образи 

підневільної людини в тоталітарному суспільстві, через провідні мотиви – 

прості складові сюжети твору. Визначальна інтонація в еміграційній 

літературній документалістиці припадає на типологічно споріднені мотиви: 

а) любов до України; 

б) увага до національної, метафізичної складової буття, що поєднує 

спогадові твори переважної більшості діаспорних письменників; 

в) зображення громадянської позиції  наратора через вияв громадсько-

політичних ідеалів; 

г) звернення до інтимного переживання, філософських роздумів про 

долю українців у підневільній Україні;  

д) полум’яний заклик до боротьби проти несправедливого суспільного 

устрою в СРСР; 

е) у наративному дискурсі звучать лейтмотив провідного шляху 

перебудови українського суспільства – це демократичний; 

є) окреслено мотив двійництва – несприйняття автором 

псевдопатріотизму, розкриття підлості, лицемірства, продажності як 

центральної смуги перешкод до здобуття самостійності держави; 

ж) сповідь письменників про своє життя і життя українського народу 
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поза межами батьківщини – заповіт прийдешнім поколінням бути: вірними 

національній ідеї, відданими чесній справі, йти до заповітної мети з чистим і 

щирим серцем, світлими почуттями.  

Наприклад, Г. Костюк вважав Ю. Косача людиною з подвійною 

мораллю, мовляв, жив за кордоном, а друкувався в Радянському Союзі, що 

спонукало емігрантів підозрювати літератора у співпраці зі спецслужбами. 

Образ М. Порша з подвійною мораллю, дворушництвом пунктирно 

змодельвано в листах В. Приходька до І. Огієнка. Мемуарист і М. Порша, і С. 

Маркотуна характеризує як підступних персонажів. За його версією, вони на 

словах віддані наче національній ідеї, а насправді в душі виношують таємний 

план, як зашкодити Україні та її народові. В автодокументальному жанрі 

сповідальним акордом звучать тексти В. Приходька, оповідач створює 

яскраву галерею образів фальшивих «народолюбців». 

Домінантами поетики, партитурою нефікційного тексту виступпають  

ліризація та психологізація наративу, історіософічність, паремія, незначні 

вкраплення символізації, широке вживання зображувально-виражальних 

засобів, схильність до драматизації сюжетів, трагічної долі людини в у світі 

абсурду, несвободи, тотальної брехні про побудову комунізму в окремій 

країні. Хто прозрів, спізнав смак несвободи, усілякими способами намагався 

покинути «родіну», щоб творити добро одне одному. На Заході діаспорні 

письменники, відчувши свободу і людську гідність, творили художній світ 

вільно, розкуто відповідно до сформованого світогляду, інтелекту, без будь-

якого оглядання на партійні приписи, цензуру. 

Ключовими образами в прозі nonfiction репрезентовано автопортрет 

(реальна дійова особа, думки й почуття якої розкриваються у ліричному 

насвітленні), образ України, рідного краю, природи України і чужини. 

Яскравий образ І. Франка зринає з-під пера Степана Барана у книжці «З моїх 

спогадів про Івана Франка». Літературний портрет увиразнено в соціумі, в 

компаративному ключі Я – Інший. Відношення до Іншого Е. Гусерль називає 

апрезентацією – «аналогічною презентацією» (представленням за аналогією), 
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коли ми можемо надавати реальності духовним вимірам Іншого лише на 

основі аналогії із власними самоспостереженнями [127, с. 337]. 

Мемуарист, згадуючи студентські роки на помежів’ї двох століть, 

зауважує: «Взаємини Франка з активом молоді на переломі двох століть були 

живі й безпосередні, що вможливлювало йому і особистий вплив на 

формування загального світогляду і національно-політичної ідеології 

студентів. Він мав нагоду робити це на студентських рефератах... До 

реферату і промов окремих дискусантів прислухавсь уважно і забирав слово 

наприкінці дискусії. Говорив спокійно, врівноважено і без тіні пафосу. 

Старався при цьому підкреслити дотичні місця реферату та вказував на його 

недоліки» [4, с. 27]. 

Автор спогадів прояснює ситуацію, чому І.Франко не посів місце 

професора у Львівському університеті. Відомо, що влада в особі намісника, 

маршалка Галицького крайового сейму Станіслава Бадені, надала перевагу О. 

Колессі, посилаючись на неблагонадійність бунтівного поета-Франка. Однак, 

Франко не образився, співпрацював із молодшим колегою, про що свідчить 

колективна фотографія 1898 р. учасників з’їзду українських письменників у 

Львові з нагоди 100-річчя виходу в світ поеми «Енеїда» І. Котляревського (до 

речі, 1898 р. галицьке українство урочисто відзначило й чверть століття 

літературної діяльності І.Франка). На світлині між М. Грушевським та О. 

Колессою посередині стоїть І. Франко Проте студенти відчували різницю 

методики викладання літератури, вони не раз висловлювали  «жаль, що 

Франкові не судилося зайняти університетську кафедру. Дехто з нас знав і 

про причину, чому після смерті проф. Омеляна Огоновського (1894 р. – О,О.) 

Франко не одержав у 90-х рр. кафедри української мови і літератури у 

Львівському університеті, яку дістав молодий доктор (1867 р.н. – О,О.) 

Олександер Колесса, що недавно щойно габілітувався. Що Франко і Колесса 

– це зовсім не рівня, відчували всі студенти, це відчувала й велика частина 

нашого старшого громадянства. До університетської кар’єри Колесси 

допомогла його студія про вплив Міцкевича на творчість Шевченка, тема 
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сприйнятлива для  вирішальних польських кіл Львівського університету і 

політично-державної адміністрації краю, що була цілком у польських руках» 

[4, с. 28]. 

Описуючи події свого часу, в автодокументальному жанрі письменник 

водночас художніми засобами втілює «імпліцитну версію самого себе» (У. 

Бут). Так, образ Я-его виразно постає у листі (26.01.1983) О. Гай-Головка до 

Ю. Стефаника, в якому письменник закцентовує на людині, яка живе з 

подвійною мораллю, межує зі злом і несправедливістю. Він наводить приклад 

в образах Ю. Смолича і Т. Мигаля, які у журналі «Жовтень» висловили думку 

про те, що О. Гай-Головко ніколи не був письменником й у такий спосіб 

увели радянського читача в оману, бо, як зізнається сам автор кореспонденції 

«... я був членом Спілки письменників України, і перед 1937 роком (тобто 

перед 27 роком мого життя) видав у Харкові й Києві три книжки» [170, арк. 

3-4]. Застосувавши ірраціональну концепцію, адресант звертається до 

Всевишнього, який  посприяв у творчому рості автора, а отже,  усі  твори 

«почувають себе добре в руках моїх вдячних читачів. Більше нічого не 

потрібно мені» [172, арк. 3-4]. 

Знав Ю. Стефаник письменника ще з його львівського побуту, а в роки 

війни не були членами, а лише співпрацювали з ОУН (б). Ю. Стефаник, 

прочитавши книжки В. Чорновола та І. Дзюби, плакав  у далекій Канаді од 

радості, що справа національного визволення пробивається в голосі і діях 

шістдесятників. Ю. Стефаник занотував для історії почуття,  внутрішній 

голос у ракурсі емотивного висловлювання як засобу оприявнення 

комунікативної тактики впливу на реципієнта:  «Плакав я з великого подиву 

до молодих богатирів України, розумних, як боги, і відважних, як Прометеї» 

[172, арк. 3]. Те, що не вдалося в силу історичних обставин здійснити 

старшому поколінню, Ю. Стефаник покладав надії на молоду генерацію 

українців щодо боротьби за демократію і національну ідею. 

В історії української літератури залишив помітний слід Олег Ольжич 

(Кандиба), про якого написано чимало досліджень, спогадів. У них не 
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знаходимо такого широкого літературного портрета письменника, що його з 

ідейно-естетичного та етичного погляду майстерно малює О. Гай-Головко. У 

кореспонденції до  Л. Череватенка, адресованій 3 серпня 1996 року власне 

бачення боротьби за самостійну і соборну Україну. Він свідчить, що 

мельниківці прийшли до Львова  з окупантами як перекладачі німецької армії 

і поліції. А Олег Ольжич був керівником мельниківської похідної групи, не 

служив у німців. Він проходив зі своєю групою підпільно, таємно. У підпіллі 

був й О. Гай-Головко, він співчував бандерівській групі, з нею співпрацював. 

І мельниківці, і бандерівці йшли до Києва, але кожна з них окремо. Одного 

разу, під час походу, шляхи їхні пересіклися. Отож Гай-Головко мав нагоду 

порозмовляти з Олегом Ольжичем. На запитання Л. Череватенка, письменник 

у листі стисло передає образ поета: «Ольжич був вище середнього зросту, 

худорлявий, з поголеним обличчям і, здається мені, русявий. Добре освічений 

і розумний. Говорили ми не про літературу, а про політику. Він переконував 

мене, що тільки ОУНм справжня ОУН, а не ОУНб, і тільки вона проголосить 

українську державність і очолить уряд. Зрештою Стефаник, Позичанюк і я 

були редакційною колегією, яка з-за німців підпільно видавала у Фастові 

газету «За самостійну Україну». Нас у Фастові схопили гестапівці (німецька 

секретна поліція) і відразу відвезли до Львова, до смертної тюрми... Ольжича 

між нами не було. Його схопили гестапівці перед нами або після нас» [174, 

арк. 10].  

Уточнення до біографії  вносить син Ольжича – Олег Кандиба, який в 

листі (12.03.1992) до В. Мацька писав: «Ми всі дякуємо Вам за статтю 

«Перехресні стежки», яку Ви передали листом. Було дуже цікаво і 

зворушуюче прочитати допис про Олену Михайлівну і нашу родину в таких 

деталях і також з такою ніжністю. Відносно мого батька, то тут ми замітили 

кілька неточностей. Його найбільш знаний літературний псевдонім був «О. 

Ольжич». Олег Кандиба ніколи не був вояком, а особливо полковником в 

УВО. Зате Олег Кандиба був членом ОУН, де він був головою культурної 

реферантури і заступником полковника Андрія Мельника – голови ОУН. 
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Також німці його не повісили, а він загинув в келії після допитів під 

тортурами. Олег Кандиба був надзвичайно цікавою людиною, і його дуже 

часто згадують на Заході в кругах націоналістів й інтелігенції. На жаль, в 

Україні він майже невідомий...» [102, с. 9]. 

Про реального персонажа М. Бахтін сказав, що він «живе своїм 

біографічним життям», моментом етичної події, соціального буття – автора-

творця чи учасника естетичної діяльності» [5, с. 403]. Образ письменника М. 

Левицького створив у мемуарах Д. Дорошенко, назвавши його великим 

гуманістом. Спогади сягають 1911 р., коли до Києва з Галичини приїхав 

мовознавець І. Зілинський. «Вже перед тим не раз закликав мене М.П. 

одвідати його в Радивилові, і трапилося вже було так, що я трохи не побував у 

нього; це було навесні 1909 року, коли я мав одвозити хворого Івана Франка з 

Києва до Львова. Я вже зібрався сідати в потяг, коли прибув син Франка, 

Андрій Франко, і я доручив йому їхати з батьком, а сам зателеграфував до 

М.П, щоб зустрів батька і сина в Радивилові і поміг при переїзді кордону. 

М.П. дійсно зустрів їх і провів до самого Львова. Він, як служащий 

прикордонної станції, мав постійну перепустку через границю.  Так от 

списалися ми з М.П. і з’їхалися в Радивилові. В Радивилові познайомив мене 

М. П. з членами місцевого українського гуртка: М. П. скрізь, де бував, умів 

знаходити й гуртувати людей» [149, с. 31]. 

Доповнює образ письменника його син В. Левицький, який закцентовує 

на тому, що М. Левицький, окрім медичної обслуги студентства, викладав 

українську мову в УГА (м. Подєбради, Чехія), приділяв особливу увагу 

мемуарній літературі: «Викладаючи мову, батько мав цікаву методу: загадав 

слухачам кожному описати найдраматичніший момент свого життя, а що 

кожний зі студентів був ще, сказати б, вчора активним учасником військових 

подій, то й кожний мав не один сильний момент у своїх свіжих спогадах. Ця 

ідея була дуже влучна, бо й припала до смаку слухачам і, крім того, давала 

подвійну користь і як вправа в писанню рідною мовою, і як мемуарний 

матеріял з наших визвольних змагань. Батько мав на увазі, згодом, відібравши 
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найвартісніше, видрукувати як збірку спогадів про боротьбу з большевиками 

за рідну землю» [149, с. 24]. 

Отже, системність поетики в сучасному літературознавчому дискурсі 

розглядаємо як діалектичну єдність форми і змісту, тобто як систему 

художніх засобів і їхню естетичну цінність, що зринає з-під пера вправного 

майстра слова.  Особливості поетики, творення образного світу засобами 

тропеїзації, майстерне моделювання ключові образів, мотивів  обумовлені 

авторською індивідуальністю (індивідуальною поетикою) й конкретними 

завданнями, які зазлалегідь поставив перед собою мемуарист. Власний 

літературно-культурний досвід, кожен автор намагався доступніше, 

переконливіше підкріпити новими відчуттями і враженнями від пережитого, 

водночас наповнюючи текстову структуру мемуарів зображально-

виражальними засобами й у такий спосіб оприявнюючи особливості 

світобачення крізь призму індивідуальної мовної картини світу. З точки зору 

проблем і тем емігрантської літератури, українська спогадова література є 

своєрідним явищем культурного розвою людства в епоху глобалізації. Її 

автори назавжди були позбавлені рідного грунту, а різка зміна культурного 

середовища і мови спонукала до самозбереження культурної і національної 

ідентичності. Свій біль, ностальгію за Батьківщиною, вистраждане і 

пережите письменники назавжди залишили на сторінках мемуарів, які є 

неперебутньою історико-культурною, літературною спадщиною українського 

народу. 

 

2.5. Поетика паратекстуальних маркерів у трансгресії мемуарної 

прози 

 

Насамперед зазначимо, що архітектонічний лад і паратекстуальні 

елементи в ньому впливають на естетичне сприйняття читачем 

документального письма, розкривають інтенційні параметри письменника, 

який через власне Я-его сприймає й інтерпретує довкілля і людину в ньому. 
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Паратекстуальний підхід і термінологічний інструментарій художнього твору 

вивчали  М. Сокол, Ю. Шуба,  Т. Черкашина, О. Девіс, Л. Гучеон, Дж. 

Макган. Російський літературознавець А. Колотов вважає, що паратекст може 

бути «важливим ключем для дослідження щодо розкриття непростих 

взаємовідносин між різними національними культурами» [67, с. 38]. На 

думку О. Девіса, паратекст може мати важливе значення і для 

автобіографічної прози. При цьому автор наводить приклади з  третього тому 

автобіографії Сімони де Бовуар, які за обсягом паратекстів утричі 

перевищують подібні в попередніх і наступних томах її мемуарів [211, с. 146]. 

У такий спосіб паратекст можна розглядати як засіб залучення уваги 

реципієнта до самого процесу розуміння й тлумачення минулого через його 

текстуальні репрезентації, як у фікційній, так і документальній прозі [217,  с. 

83-84]. Наше завдання полягає в тому, аби на матеріалі діаспорної 

нефікційної прози дослідити функціональні особливості паратексту як засобу 

авторського потлумачення соціуму. 

Аналізуючи першоджерела з порушеної проблеми, спостерегли, що 

дефініції паратекстуальності, функції паратексту кожен літературознавець 

трактує по-своєму, чіткого визначення немає. Проте паратекстуальність є 

реальним засобом продукування ідеальних зв’язків із частинами суцільного 

твору – присвяти, автографи, заголовок, підзаголовок, епіграф, післямова, 

примітки, автокоментарі тощо, – доповнюють низку елементів тексту. Ще 

одним важливим конституентом літературного паратексту, на думку Ґ. 

Аласдіра, виступає передмова, вступна частина, що є «текстом 

пояснювального, критичного характеру, який йде попереду будь-якого твору, 

сповіщає про те, якою є дана книга за характером, жанром та значенням, а 

також пояснює критерії відбору матеріалу та написання твору» [204, с.  112]. 

Утім, в сучасному літературознавстві концепція паратексту може 

викликати й критику на свою адресу. Скажімо, з погляду професора Роберта 

Рея (Флорида, США) щодо постмодернізму, то дослідники мусять 

користуватися осучасненою  термінологією на кшталт «біологічна метафора» 
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(«рециклінг»), котра більш точно описує екосистеми сучасної культури там, 

де поділ між текстом і паратекстом (тобто анотаціями, суперобкладинкою, 

критикою) здається все більш розмитим» [235, с. 136]. 

Автор пропонує увести в лінгводидактичний простір рециклінг 

(відновлення) призабутих слів і словосполучень засобами метафоризації. 

Водночас більшість дослідників схиляються до думки Ж. Женетта, який 

вважає, що паратекстуальність є  відношенням  «тексту до його найближчого 

навколотекстового середовища, адже саме елементи паратексту межують із 

текстом, а також контролюють, скеровують читача на сприйняття твору» [204, 

с. 109].  Дослідниця І. Чернігова вважає, що паратекст (грец. рara – біля, при 

+ текст) позначає сукупність компонентів, які супроводжують твір. У 

науковій літературі його потлумачують як утворення, котре  надає тексту 

завершенності, сприяє його глибшому прочитанню [185, с. 4]. 

Дослідниця Мота Мігель основну  функцію паратексту відносить до 

оточення, що наповнює основний текст «... з метою презентувати присутність 

твору в царині літератури та його «рецепцію» у формі книги» [227, с. 419]. 

Унісонуючи канадському літературознавцеві, українська дослідниця М. 

Сокол принагідно зауважує, що паратекст вбирає в себе цілий спектр 

лінгвістичних і нелінгвістичних супровідних апаратів літературного тексту. З 

її погляду,  М. Мігель слушно висловлює думку про те, що «паратекст 

запрошує, але він може також і викликати ворожість, адже зона 

текстуальності полягає у привабленні читачів, проте внутрішній текст твору 

написаний з метою подати зміст, пояснити можливі запитання і загалом 

доповнити центральний текст» [227, с. 414].  Здатність подібних явищ М. 

Сокіл пояснює «іншими словами, ми як читачі, сподіваємося, що 

літературний текст «одягнений» – «одягнений для споживання», адже, 

можливо, ніхто б навіть не поглянув на «голий» текст, зустрівши його у 

сучасній літературі» [147, с. 219]. 

Текстознавець Жером Макґан виводить дефініцію паратексту на рівні зі 

Ж. Женеттом, одначе атрибутує «становище» тексту як «шнуровану сітку 
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лінгвістичних і бібліографічних кодів» [226, с. 13]. Водночас спостерігаємо 

думку Макгана відмінну від позиції  Женетта (переважно орієнтує увагу 

читача на лінгвістичних функціях тексту), Макґан схиляє дослідників до 

значущості «семіотичної функції бібліографічних матеріалів», які 

«матеріалізовані», «сповнені звуками». Науковець  підсилює свої 

умовисновки описом «тілесних властивостей» тексту. Аналізуючи функції 

паратексту, Ґ. Плумпе уточнює дефініцію паратексту, винісши її у заголовок 

своєї праці «Паратекст як «поріг»-межа, як диференція-різниця. Тема 

німецької літератури ХХ століття». Йдучи за  Ж. Женеттом, теоретик 

літератури  висновує думку про те, що паратексти, насамперед, виконують 

медіально-соціальну функцію, тобто структуровані тексти створюють книгу, 

яка призначена для масового тиражування, популяризації [233, с. 36]. 

Окремі автори супроводжують свої спогади епіграфом, наприклад, у 

мемуарах І. Кошелівця «Розмови в дорозі до себе» (1995) – із французької 

класики автором оприявнено два епіграфи. Першість надано думкам Блеза 

Паскаля: «Славолюбство так закорінено в людському серці, що солдат, 

челядник, кухар, злодюжка хизуються собою і хочуть мати своїх почитателів; 

хoчуть їх мати навіть філософи. І ті, що пишуть про них, теж хочуть слави за 

те, що читали; і я, що пишу це, можливо, керуюся тим самим бажанням; і, 

можливо, ті, що мене читатимуть... « (Паскаль); другий епіграф – це афоризм 

Анатоля Франса: «Я не думаю, що тільки виняткові люди  мають право 

розповідати про себе. Навпаки, гадаю, що дуже цікаво, коли це роблять 

прості смертні» (Анатоль Франс) [74, с. 9]. 

В ієрархії паратексту епіграф, по-перше, репродукує семантичне 

навантаження, вказує на значеннєві риси словосполучень, речень в 

історичному та діахронному перекрої, по-друге, епіграф привідкриває 

простір для прочитання головної ідеї твору та задум автора спогадової 

літератури. Функцію епіграфа слід розглядати не лише під кутом зору 

декодування  стилістики декодування, а передовсім з точки зору рецептивної 

естетики, адже епіграф фокусує увагу реципієнта на центральних алгоритмах 
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думки, підсиленні емоційного й естетичного ефекту, забезпеченні зв’язності 

структури тексту, що, зрештою, підсилює інтенційні спроможності автора у 

потрактуванні соціуму: «У тисяча дев’ятсот двадцять четвертому році мені 

добігало сімнадцять, Юркові – вісімнадцять. То не зовсім правда, що тоді 

можна було піти в науку тільки через комсомол. Училися у високих школах  і 

непартійні, і то переважно діти заможних селян. Але якось наче й незаконно, 

іноді з підробленими документами і своїм коштом, без стипендії. Підробки 

часто викривали й виганяли з інститутів. І загальний настрій був такий, що 

магістральна дорога до науки пролягає все таки через комсомол» [74,  с. 43]. 

Епіграф, винесений І. Кошелівцем перед текстом спогадів «Розмови в 

дорозі до себе», є інтригуючим, позаяк зацікавлює реципієнта розкриттям 

головної думки у творі, а отже, виступає у формі містка-сполучення між 

читачем й автором. У нашому випадку є дві цитати, що їх Ж. Женетт називає 

«епіграфованими» (epigraphed), того, хто вибрав й увів у структуру тексту – 

«епіграфістом» (epigrapher); хто читає епіграф – це адресат (epigraphee), 

потенційний читач. Літературознавець визначає два типи епіграфів: 

алографічний та автентичний [215, с. 145]. За визначенням В. Москвіна, 

алографічний епіграф містить у собі всі «конкретизатори: дослівність та 

посилання на джерело» [112, с. 63]. Елементи паратексту у прозі nonfiction 

спрямовують реципієнта на сприйняття твору, особливо заголовок, який 

ідентифікується у свідомості читача (наративне прогнозування) щодо 

майбутніх подій, зафіксованих автором. Але буває так, коли текст не 

виправдовує читацькі сподівання, тоді у реципієнта виникають емоційно-

психологічні хвилі-імпульси у формі здивування, зміни естетичного 

сприйняття, невизначеності. Скажімо, М. Ірчан назвав свої спогади «В 

бур’янах», книгу автор подарував  «на будову Українського робітничого дому 

в Торонто». Для читача подібний номен мемуарів є інтригуючим, і лише 

прочитавши увесь твір, реципієнт натрапляє на авторське дешифрування 

назви книжки короткою післямовою: «Писано: в миронівських бур’янах, в 

Корсуні, Вільшаниці, Білій Церкві, Макарові  і закінчено в місті Радомишлі 
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на Київщині 19 червня 1920 року» [54, с. 189]. Відтак автор у назву заклав 

смисл твору, вираження певного змісту, його суті. Подібне явище Л. 

Виготський потлумачує таким чином: «Назва дається оповіданню, звичайно, 

не випадково, вона несе в собі розкриття найважливішої теми, вона намічає 

ту домінанту, яка визначає собою всю побудову твору» [20, с. 200]. 

Низку спогадів написала Віра Вовк – «Духи й дервіші», «Родовід», 

«Мережа». Останню книжку назвала «Човен на обрію», образно пояснюючи 

на титульній сторінці завершенням життєвого колокругу людини: «Відчуваю 

його близький причал. Тим часом, хочу записати декілька подій, декілька 

думок. Це – не літературний твір, це – історія, навіть тільки, коли йдеться про 

моє життя». У книжці авторка подає своєрідні дорожні нотатки, тревелоги  

про перебування в Україні упродовж 2011–2013 років, на що вказують 

заголовки і підзаголовки Львів–Івано-Франківськ–Кути–Тюдів–Чернівці 

(4.ІV– 1.V.11) [24, с. 16] тощо. Тут, як бачимо, назва твору, заголовки і 

підзаголовки чітко пов’язані із текстом, демонструють ланцюгову  

з’єднувальну ланку між автором і читачем. Дослідниця М. Сокол резюмує: 

«Заголовок – це насамперед ім’я твору, тобто виразний і притаманний лише 

тому, а не іншому тексту показник його естетично-художньої своєрідності, 

так би мовити, його індивідуальності – особливої «фізіології» та «психології» 

художнього твору» [148, с. 15-16]. Прикметно, що авторка до своїх мемуарів 

подає й лапідарне метафоричне післяслово: «Перечитавши ці спогади за 

останні три роки, бачу, що я випала зі своєї природної ролі флояри й 

перетворилася в дороговказ, що не було в моїм намірі. Обставини, на жаль, 

нас міняють. Надіюсь, що в майбутньому, якщо таке ще мені призначене, 

повернуся до своєї стихії» [24, с. 71]. Крім епілогу, письменниця подає цілу 

низку світлин, а також підписи-автокоментарі до них із уточненням: «Тут 

перемішані роки, але з відстані часу це не важне...» [24, с. 108]. 

Віра Вовк у післямові застосовує символічні слова-коди, алізію, яка 

дешифрується словосполученням «перетворилася в дороговказ», у такий 

спосіб натякаючи на те, що її спогади сфокусовані довкола морально-етичної 
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проблематики, розкривають власне бачення соціуму в незалежній Україні: 

«На другий день після презентації премії Зою й мене повезли до Вінниці... По 

дорозі ми вступили до Калинівки на гостину до мера міста. Перед ратушею 

стоїть велетенська статуя Леніна. Її обприскували  золотою фарбою до 

Першого травня! 

Мер виголосив  патріотичну промову... «Ми робимо те й те...». «І 

обприскуємо статую Батька Народу золотом», – додала я. Він зніяковів, 

сказав, що на все прийде свій час, а я пригадала собі той вірш Степана 

Руданського, сина Вінниччини, про бабусю в церкві, що ліпить одну свічку 

Святому Микиті, а другу – нечистій силі...» [24, с. 48]. У зреченнях 

письменниці від побаченого в Україні за роки незалежності  прочитується 

екзистенційна напруга, внутрішній  спротив соціальним перетворенням, 

неспокій-занепокоєння спогадовця гальмуванням демократичних процесів. 

Отже, натякаючи в епілозі, що вона «перетворилася в дороговказ», через 

паратекстуальну функцію розкриває інтерпретацію соціуму як цілісної 

соціальної системи, соціального оточення людини, як і, утім, сукупність форм 

діяльності людей, що історично склалися після всенародного референдуму 1 

грудня 1991 року. Вищою формою соціуму є суспільство, в якому вироблено 

найважливіші відносини між людьми, пов’язані спільною культурою.  Саме 

дисбаланс сповідування в суспільстві культурно-історичних цінностей 

схвилював Віру Вовк, і вона такий феномен відобразила у своїх мемуарах. 

Дослідниця української мемуаристики Т. Черкашина резюмує: «До 

елементів паратексту належать ім’я (псевдонім) автора, заголовок, 

підзаголовок, присвята, епіграф до всього твору, передмова (передтекстовий 

комплекс); епіграфи до частин, книг, розділів; примітки; внутрішні заголовки 

(поміжтекстовий комплекс); післятекстові примітки, епілог, післямова, 

позначення дати й місця написання твору, коментарі, додатки, зміст 

(післятекстовий комплекс) [183, с. 7]. Так, але, наприклад, довкола заголовка 

чи підзаголовка розгортається сюжетна нарація мемуариста. Скажімо, в 

передмові до спогадів Лева Хмельковського «Як ми жили»  В. Поліщук 
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зауважує, що «... автор ставить у центр оповіді (і в заголовок невеличкого 

розділу) якусь цілком побутову річ, явище, подію й навколо них розгортає 

нескладний сюжет-оповідь, у якому виписується певний сегмент 

повсякденного буття дитбудинківських дітей... Автор споминів іде від 

одиничного, побутово-часткового до узагальнених розмислів зовсім не 

дитячого змісту» [171, с. 7]. 

Канадська дослідниця М. Мігель вказує на основоположну функцію 

паратексту, що репрезентує твір   «та його «рецепцію» у формі книги» [227, с. 

419]. Літературознавець уточнює функцію паратексту й тим, що хоча він і 

«запрошує» читача, інтригує поясненням, коментарями тексту, але, 

підсилюючи свою думку сентенцією, авторка резюмує, що  «... внутрішній 

текст твору написаний з метою подати зміст, пояснити можливі запитання і 

загалом доповнити центральний текст» [227, с. 414].  

Ясна річ, що людина сприймає світ  за допомогою перцептивних 

модусів (чуттів): зору, дотику, слуху, смаку, нюху. Одначе ними не 

обмежується  сприйняття об’єкта, фактів і явищ. Об’єкт відбивається у 

свідомості, переосмислюється, і набуває певного сенсу, що трансформується 

у текст і контекст. Кожен письменник має індивідуально-особливу «базу 

знань», які залежать від сформованого світогляду, софічності, набутого 

досвіду, тобто вони (знання) залежать від особистісних характеристик 

індивіда і виражені на письмі через призму індивідуального стилю автора. 

Тому для читача одні спогади є надто цікавими, несуть чимало інформації, 

насичені метафорикою, художніми засобами, а інші – не затримуються довго 

у пам’яті.  До першої категорії спогадів належить двотомна праця «Зустрічі і 

прощання» Г. Костюка.  Автор широко вдається до паратекстуальних 

компонентів, які несуть для читача додаткове інформаційне навантаження, 

розкривають соціум доби ХХ століття, часу активної творчої діяльності 

письменника, науковця. Події розгортаються на тлі, за визначенням автора, 

«суспільно-політичного розвороту». Означену сентенцію, соціум тоталітарної 

доби літературознавець ясно висловив у передмові під назвою «Деякі вступні 
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міркування», звертаючись до адресатів: «Сподіваюся, мої читачі не 

подумають, ніби в перші дні окупації України  я вже був такий мудрий... Ні. 

Я, як і тисячі моїх сучасників, зовсім не знав таких люциперових намірів і 

розпоряджень окупантів. Я знав, і про це я вже писав у першій книзі спогадів, 

що то жорстока тоталітарна система, обсотана і контрольована  єдиною 

дисциплінованою на військовий лад партією. Я знав, що в тій системі немає 

ні свободи слова, ні свободи думки, ні права людини» [71, с. 3]. 

До паратекстуальних компонентів належать внутрішні заголовки, 

фотографії та документи, присвяти автора з дедикацією «Синові Теодору» 

(том перший), «Моїй дружині – вірній супутниці мого життя» (том другий), 

іменний покажчик, а також післямова автора «Фініш або / і останнє 

прощання», в якій Г. Костюк скрушно повідомляє: «Перефразовуючи давніх 

латинян, скажу: я висловився про свою несамовиту добу, як міг і як 

продиктувало моє сумління. Висловився і цим бодай частково заспокоїв свою 

душу» [71, с. 540]. 

Таким чином, у спогадах Віри Вовк, Г. Костюка надибуємо суспільний 

авторський епітекст (присвяти, інтерв’ю, критичні статті автора, бесіди, 

автокоментарі, документи, фотографії). Епітекст – є паратекстуальним 

елементом, що додається до тексту, одначе віртуально обмежується у 

соціальному, фізичному вимірах. Його зв’язок із текстовим наповненням 

спогадів модифікується у паратекстуальних характеристиках, 

конкретизаторах паратекстуального фрагмента, як, скажімо, підпис й 

автокоментар до фотоілюстрацій. Базовими компонентами в структурі 

мемуарів є передмова й післямова, в яких увиразнюється моральне резюме 

автора, стисло передається зміст, причини звернення до спогадів, коротка  

сюжетна лінія, зв’язок «Я» із соціумом. 

Додаткові паратекстуальні компоненти – авторське коментування до 

маловідомого тексту, вказівка на джерело того чи іншого факту, інформації, 

що відомі лише авторові, свідком або учасником події якої був оповідач, 

інтригуюча неоприлюднена раніше інформація автора передмови ніби 
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змушують читача зануритись у текст, прочитати спогади, аби розширити 

знання про сутність нового матеріалу, що має неперебутню історичну та 

культурну цінність.  Роль стимулу для прочитання також виконують 

заголовки до розділів й мікротем. Заголовок виконує інформативну функцію, 

й функцію повідомлення, як, наприклад, спостерігаємо у спогадах Л. 

Хмельковського до невеличких тематичних оповідей «У старому монастирі», 

«Ліс», «Світло», «Кіно», «Олімпіада», «Концерти», «Лист з Таджикистану», 

«Цигани», «Радіо», «Школа», «Вихованці», заохочуючи реципієнта до 

прочитання тексту. Заголовок виконує номінативну функцію, називаючи ім’я 

твору і є своєрідним  індикатором естетико-художньої індивідуальності. 

Заявлені у змісті заголовки розділів й підрозділів виконують роль не лише 

інформативну, а й сприяють читачеві розширити уяву про структурування та 

обсяг спогадів, їх частини, полегшує організацію процесу читання, 

осмислення окремих частин, мікротем, глибшому їх засвоєнню. До 

паратекстуальних компонентів слід віднести й літературну анотацію, як 

стислий мікротекст, в якому повідомляється про зміст твору, місце і час подій, 

а також – для якої категорії читачів адресовано спогадову метажанрову 

літературу. Паратекст є вагомим комплексом, де зустрічаються два горизонти 

адресата (читача) і адресанта (автора), зв’язним компонентом свідомості, 

естетичних смаків мемуариста і реципієнта. Від діалогічного характеру, 

авторських інтенцій значною мірою залежить й читацьке сприйняття прози 

nonfiction. 

Таким чином, на підставі студіювання спогадової літератури 

письменників української діаспори  проаналізовано паратекстуальні функції в 

аспекті авторської інтерпретації соціуму. Паратекстуальність впливає на 

естетичне сприйняття читачем нефікційної прози, розкриває інтенції 

письменника, який через екзистенційний, внутрішній світ переосмислює, 

сприймає й інтерпретує суспільні відносини між людьми, потлумачує соціум 

відповідно до сформованої світоглядної культури, культури мислення. 

Функцію епіграфа розглядаємо в ракурсі рецептивної естетики, позаяк 
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епіграф сфокусовує увагу реципієнта на центральних алгоритмах думки 

наратора, підсиленні емоційного й естетичного ефекту, забезпеченні 

зв’язності структури тексту, що, зрештою, підсилює інтенційні спроможності 

автора у потрактуванні соціуму. Елементи паратексту, а найпаче заголовки 

розділів і мінітекстів, прози nonfiction спрямовують реципієнта на поглиблене 

сприйняття твору. Заголовок – наративне прогнозування подій,  

віддзеркалених у тексті мемуарів. 

 

Висновки до другого розділу 

 

У нефікційній прозі письменників українського зарубіжжя 

основоположним концептом виступає просторовий фон. Рідна земля, Україна 

– це той сакральний простір, що залишився у спогадах, мрії про краще 

майбутнє, як ідеалізоване «там», тобто на рідній землі. Окрушини пам’яті 

резонують ретроспективно у часо-просторову далечінь, яка поєднується з 

високою поетичною, художньою уявою. Засобами ліризації у художньо-

документальному хронотопі підсилюється власне «Я», образ наратора, через 

екзистенційний вимір якого прочитується цілісна картина світу. Водночас 

через Я-его увиразнюється ментальна візія України. Вона змодельована усіма 

мемуаристами як віртуальний образ рідного краю у формі часо-просторового 

маркеру, сакрального простору в часі перебуванняна чужині. 

Письменник майстерно моделює образи реальних персонажів не лише 

на індивідуальному, а й на суспільному регістрі-діапазоні, з метою підсилити, 

виділити їх як окрему ділянку  психічної структури індивіда через словесно-

художню подієвість, явища в усвідомлений спосіб. Персонажі здебільшого 

перебувають в динаміці, постійному русі, в соціумі, самовдосконалюючись 

навіть тоді, коли перебуває в протиріччі-двобої власного «Я» з довкіллям. 

Виявлено особливості автобіографічного письма, яке полягає в тому, 

що маркери образу наратора змодельовано в аспекті антропологічного 

принципу: людина є вічною як Абсолют, найвище покликання якої – це 
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існування в сфері духовного, незалежно від обставин, які безпосередньо 

позначаються на її внутрішньому чи зовнішньому світі. 

Доведено, що людина вивищується у власному розвиткові лише при 

наявності соціального оточення і через взаємодію з ним. Тому еміграційну 

прозу nonfiction відносимо до соціально-психологічної, позаяк у ній яскраво 

продемонстровано і соціальні, й психологічні чинники, які увиразнюють  

ретельний аналіз суспільного життя і внутрішній світ індивіда. В означеній 

прозі розпрозорюються дві центральні течії: соціологічна, яка закцентовує 

увагу реципієнта на різновекторних проблемах розвитку суспільства, і 

психологічна, в осерді якої  постійно «функціонує» дослідження особистості 

в конкретно історико-літературному та суспільному контекстах. У підсумку 

означеної бінарної взаємодії, взаємозбагачення в рамках літературного 

процесу відбувається розвиток художньо-документальної прози як соціально-

психологічної в реалістичному континуумі, спроектованою на сприйняття 

читачем текстового наповнення з естетичною та поетикального специфікою. 

Новим і принципово важливим в поетиці мемуарної прози є відмова від 

поділу оповідних форм, зображення буття, життєвих перипетій на «високі» і 

«низькі» жанрові регістри. У нефікційній діаспорній літературі однаково 

«співіснують» різножанрові твори: нарис, тревелог, стаття, поетичний твір, 

замальовка тощо. Співвіднесення зображуваного реального світу з 

умоглядними естетичними, часо-просторовими категоріями вказує на 

сенсотвірні засади існування людства, суспільства,  духовний імунітет 

окремого індивіда. Адже втрата особистістю чи навіть суспільством духовних 

основ, аксіологічних параметрів призводить до втрати життєвих орієнтирів, 

інтересу до зовнішнього світу. Тому для українських літераторів, які 

працювали в еміграції важливим завданням було показати у спогадах якомога 

краще, виразніше і переконливіше (не відкидаючи при цьому суб’єктивність) 

відповідність зображення самої дійсності, що сприймається як єдине апріорі 

й, утім, час як суперечливе ціле, у просторі якого тісно поєднуються 

авторське бачення світу і людини в ньому, індивідуальний стиль, історичний 
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час і події, свідомість і характер реальних героїв в окресленні середовища, 

соціальній групі.  Прикметно, що історизм проявляється в зовнішньому світі, 

а потім увіходить всередину оповідача (персонажа) і проявляється в його 

свідомості, характері, психології. Образ автора увиразнюється в його оцінці й 

ставленні до зображуваного, певній світоглядній концепції, яскравим 

індикатором якої є увесь мемуарний твір. Перманентною 

самотрансценденцією оповідач твердо утримує світобудову в певній гармонії, 

розкриваючи мнемонічні екскурси в минуле. У такий спосіб спогади для 

автора стають формою самозахисту, імунітетом від уможливлення остаточної 

втрати життєвого ритму. 
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РОЗДІЛ 3 

ХУДОЖНІ ЗАСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ ТРАГІЧНОГО І 

КОМІЧНОГО В УКРАЇНСЬКІЙ ДІАСПОРНІЙ МЕМУАРИСТИЦІ 

 

 

Дослідження художніх засобів зображення трагічного в українській 

діаспорній мемуаристиці другої половини ХХ століття демонструє категорію 

трагічного як реакцію на  гострі суспільні суперечності. Поетика трагічного 

увиразнює глибоко філософський і моральний зміст. Трагічне проаналізовано 

в широкому контексті загальнолюдських смисложиттєвих проблем, 

пов’язаних із подальшим розвитком людської цивілізації.  

Якщо трагічне переважно зображено в аспекті несвободи людини, то 

категорія комічного, навпаки, зображує людину в ореолі свободи.  Основними 

формами комічного, реакції особистості на негативні суспільні чи 

індивідуальні явища, факти є сарказм, сатира, іронія, гумор, жарт. 

Виокремлено засоби творення сміхової культури в українській діаспорній 

мемуаристиці другої половини ХХ століття. Сміхова культура є невід’ємною 

складовою культурної системи України. Комічне в українській діаспорній 

мемуаристиці другої половини ХХ століття змодельовано в культурно-

історичному аспекті, його існування зумовлено соціопсихологічними 

факторами,  потребою опозиційності щодо «серйозних» жанрів і форм 

художньої творчості. Комедійний простір базовано на принципах пародії, 

гротеску поєднанні (життєподібного і карикатурного), іронії, сарказмові, 

буфонаді (зображення зовнішніх характерних ознак персонажа зі значним 

перебільшенням), осміяння суспільних негараздів. На відміну від радянської 

сміхової культури, яка підлягала суворому ідеологічному контролю, сміх у 

діаспорній літературі був показником здорового суспільства, він  однаково 

«працював» і для осміювання чужих супротивників, і для осміювання 

близьких, знайомих,  і власного «Я». М. Бахтін зауважив: людина, яка 

сміється, більш схильна сказати правду [7]. У діаспорній спогадовій 
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літературі письменники вдаються до застосування різновекторних 

стилістичних прийомів, фарсових засобів: ущиплива іронія, сатирична 

гіперболізація є центральним чинником своєрідності художньо-

документального світу.  

Сприяють творенню комічного ефекту подій, явищ, образів й 

різноаспектні словесно-художні функції,  яким притаманні викриття 

негативних фактів, створення сміхової атмосфери, підкреслено комічних рис 

характеру, закономірностей дійсності, сонорна передача картини сміху. 

 

3.1. Поетика трагічного в діаспорній спогадовій літературі та 

форми його вираження 

 

В сучасному світі людина є центральним духовним персонажем, яка в 

пошуку сенсу, збагачення, на жаль, не духовного, а здебільшого 

матеріального, не може знайти місця в житті: зреалізувавши один проект-

задум, прагне досягти ще більшого успіху, нехтуючи потребами інших, 

незахищених верств населення. В швидкоплинному ритмі життя індивід, 

заклопотаний буденними справами настільки, що не помічає тих, хто 

знаходиться поруч нього, перестає співчувати і співпереживати. Відтак 

особистість непомітно перетворюється на узурпатора ситуації, зневажає 

суспільні інтереси і закони логіки, експлуатує чужу працю задля збагачення. 

Власне кажучи, намагається світ підігнати під свої інтереси. Але світ не знає, 

що він світ. Світ існував і буде існувати допоки світить сонце. Світ 

усвідомлюється людиною, яка його прагне охопити. Насправді ж світ 

починається з внутрішньої світобудови самої особистості. Аби запанувало на 

землі добро, треба побудувати світ у собі і тоді світ подобрішає. 

Ведемо мову до того, що людина існує у двосвітті добра і зла. Означена 

дихотомія стає причиною самотності та незахищеності людини у світі 

абсурду, в якому співіснують дві естетичні категорії – це комічне і трагічне. 

Трагізм є альфою та омегою «справжньої літератури, заснованої на 
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переживанні» [199, с. 160]. Як естетична і філософська категорія трагічне 

оприявнено в літературі ще з античного часу, пролягає через усі літературні 

напрями, хоча тільки специфіка його передачі різна. І це закономірно, але, 

закцентуємо, поетика зображення трагізму людського буття була різною, в 

залежності від задуму автора, інтенції мислення. Трагічне зображено у 

мемуарній прозі у ракурсі колізій, суперечностей, оскільки у життєвих, іноді  

інферальних (пекельних), суперечностях  в епіцентрі постає філософська 

лінія діалектики свободи особистості.  Протиборство добра і зла  іноді 

призводить до фізичної смерті носіїв моральних чеснот. Таким чином, не 

завжди «будь-які важкі випробування чи будь-який досвід, що набувається у 

важких випробуваннях надає трагічному естетичної визначеності. Такого 

змісту воно набуває за умови, що потреба має морально цінний зміст, тобто 

містить у собі ідею всезагального. Лише за такої умови збагачується та 

вдосконалюється досвід людства і закріплюється естетичне ставлення до 

суб’єкта, з образом якого асоціюється цей зміст» [59]. 

Якщо дешифрувати означене філософське визначення, то простою 

мовою звучатиме так: всезагальне, вселюдське добро повинно у світі 

побороти світ зла, про що Д. Гуменна розмірковувала: «... Бог це і Добро, і 

Зло. Це – закон невмолимий і без ніякого вникання в суть – Добро чи Зло. А 

одночасно – кожне добро одному є зло другому» [22 : 6, арк. 31]. Під Божим 

промислом письменниця розуміє людську природу. Бога створила у своїй 

уяві людина (прагне удосконалення власного внутрішнього світу, аби 

уподібнитися надприродній істоті), але постійно грішить, перебуваючи в 

двосвіті добра і зла. За Арістотелем, «трагедія має перевагу над іншими 

жанрами, оскільки здатна емоційно впливати на людину, стимулювати 

катарсичне співпереживання»  [155] і, додамо, схиляти читача, наприклад, 

мемуарної прози до  співучасті у подієвій ситуації. Адже реципієнт є 

прискіпливим аналітиком, який визначає оцінку словесно змодельованій 

морально-психологічній картині світу,  разом з героєм твору співпереживає, 

співчуває його трагічній  життєвій долі.  
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У зарубіжній та українській літературі мотиви трагізму спостерігаємо в 

творчості Есхіла, Софокла, Евріпіда. Д. Аліг'єрі, У. Шекспіра,  Г. Сковороди,  

Т. Шевченка, Лесі Українки, М. Коцюбинського,  І. Франка, В. Винниченка, 

В. Стефаника, О. Кобилянської та інших письменників. І в спогадовій 

українській еміграційній літературі є чимало зразків освітлення трагедійного 

світу, на превеликий жаль, яким було багате ХХ століття. Відомий історик С. 

Кульчицький резюмує: «В СРСР масовий терор у ленінсько-сталінські часи 

був методом державного управління. Найбільша за економічним і людським 

потенціалом серед національних республік Україна становила для вождів 

державної партії особливу небезпеку, тому й масштаби терору в ній 

винятково великі. Внаслідок різного роду катаклізмів, викликаних 

міждержавними і громадянськими війнами, а також терором тоталітарної 

держави, спрямованим проти власного народу, сукупні демографічні втрати 

1-ї половини 20 ст. майже зрівнялися з наявною на поч. 21 ст. чисельністю 

громадян України» [81]. 

У спогадах «Зустрічі і прощання» Г. Костюк переповідає, як у добу 

сталінізму загинув поет Б. Тенета, заявивши, що живою мішеню для 

розстрілу його енкаведистами ніколи не буде. Так і сталося, коли його 

заарештували й чинили фізичний тиск, у неволі поет покінчив життя 

самогубством. А прокурор його дружині подав неправдиву інформацію: 

«Поет Борис Тенета, не будучи ще  під слідством, 6 лютого 1935 року помер 

від розриву серця» [71, с. 222]. Автор мемуарів метафорично зазначає, що 

«це була німа драма останньої години життя Борисового» [71, с. 222]. 

Фізична загибель реального персонажа Б. Тенети є наслідком не каяття 

перед катами,чого чекала від нього ошаліла від крові і помсти, засліплена 

ненавистю до «ворогів народу» злочинна зграя слідчих та тюремних 

наглядачів, які за вірну службу отримували додаткову пайку і підвищення по 

службі, і за ненависть людності, погрузлої у перипетіях громадянської війни. 

Смерть поета Б. Тенети – це був виклик тоталітарній системі, яка оголосила 

внутрішню війну своєму народові, чинила злочин проти людяності. 
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А все почалося з вигаданої справи «Спілка визволення України». Один 

із 45-ти підсудних, колишній член Центральної Ради Кость Туркало свідчить: 

«Я особисто, як один із підсудних, відкидаю контроверсійність у цій справі й 

рішуче, з цілковитою моральною відповідальністю, заявляю, що формально 

організації СВУ не було, а її провокаційно сконструювало, за допомогло двох 

підсудних у цій справі, московське ГПУ, щоб створити законну підставу для 

знищення верхівки української наукової інтелігенції того часу» [156, с. 4]. 

Окремі еміграційні зверхники не йняли віри мемуаристові, навішували 

ярлики, бепідставно називали заслужену людину нишпоркою КДБ, доводили, 

що в Радянському Союзі таки існувала СВУ, на що К. Туркало відповідав: 

«Промова А. Ніковського на судовому допиті виглядала як прокурорська 

промова над визвольною боротьбою УНР 1917-20 років. Про СВУ, тобто про 

його чи її роботу він нічого не казав, – тільки, що привіз Чикаленкового 

листа до Єфремова і мав завдання від закордонного СВУ організувати СВУ 

тут. А решта промови – ганьбив і паскудив усіх і вся – з визвольної боротьби. 

Л. М. Старицька-Черняхівська не могла спокійно сидіти під час його 

промови. Вона ввесь час сіпала мене за рукав і пошепки казала : «Хто його 

тягне за язик?», «Для чого це?», «Що він каже?», «Чи він здурів?» тощо»  

[157, с. 3]. 

Покінчивши з верхівкою української інтелігенції, політичне 

керівництво СРСР взялося за нищення українського селянства. З погляду Ю. 

Борева, основною проблемою трагедійного концепту твору є активна позиція 

персонажів, які наснажені сміливими ідеями, для одухотворених людей 

трагедія водночас «... дає концепцію життя, вона розкриває її суспільний 

зміст» [17, c. 77]. Суспільний зміст в тоталітарній державі якраз полягав у 

тому, що він базований на насильстві і цинічній брехні, яку продукували ті, 

хто мав би дотримуватися букви закону. «Марксова комуна», державна 

комуністична партія повела шаленну боротьбу з українським ментальним 

антеїзмом, любов’ю селянина до землі, в результаті чого довела українське 

село до масового мору. А що це був спланований злочин більшовицької  
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влади, саме тому означена тема була під суворою забороною висвітлення її у 

пресі, художній літературі. Перефразовуючи Т. Шевченка,  правда була 

підбита брехнею. 

Дослідниця Н. Швець у дисертації, посилаючись на архівні документи, 

розкриває трагедію селян,  котрі,   «прийшли до Києва, рятуючись від голоду, 

одначе знайшли смерть: «29/III–34 г. № 163. Трупным покоем г. Киева за 

1933 год всего принято подобранных по городу трупов 9472, из них 

зарегистрировано в Сталинском райзагсе 3991; не зарегистрировано 5481 

труп, согласно директивным указаниям прокуратуры (устным и 

письменным). 

Судебно-медицинский инспектор (подпись неразборчива); Верно: 

(подпись неразборчива)» [188, с. 38]. 

Колишній член Центральної Ради, лікар П. Блонський (1876-1942) із 

притаманним гірким сарказмом розвінчував політику більшовицької партії 

щодо «гуманізму», недопомоги голодним селянам, які в 1932-33 рр. пухли і 

вмирали: «Перша причина цього голоду є злочинне, невміле, а то й зумисно 

шкідницьке проведення в життя в Україні політики», і далі автор  підсумовує: 

«Про падіж худоби кричать, а про масову загибель українських селян – повне 

мовчання, наче йдеться про осінню загибель мух» [104, с. 4–5].  

У книзі спогадів «Чорна пурга» Ю. Лавріненко згадує Харків голодного 

1933-го, коли П. Постишев видав суворий наказ «посилити вивіз трупів і 

напівтрупів голодних із вулиць міста. Їх скидали, як сміття, на вантажні  авта 

(часом ще й не зовсім померлих) і вивозили геть поза місто, де вергали 

просто в придорожні рови. Замість нищити голод – нищили його жертви... В 

політичному повітрі України був розлитий запах смерти. І то в буквальному, а 

не метафоричному сенсі цього слова. Не можна забути той «запах смерти» 

[84, с. 134-135]. Проілюстровані документальні свідчення Ю. Лавріненка, 

думки Пантелеймона Блонського, життя якого обірвала тоталітарна система в 

сталінських таборах, суголосні щоденниковому записові О. Довженка. 

Письменник затаврував антигуманну сутність вищого командно-
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адміністративного апарату, яка дала вказівку прокурорам не розкривати 

народові правду ні про голод-геноцид 1933 року, ні про війну, ні про масові 

репресії. Він занотував: «Прокурорів у нас вистачить на всіх [...], прокурорів і 

слідчих вистачить. Всі цілі й здорові, як ведмеді, і досвідчені в холодному 

своєму фахові. Напрактиковані краще од німців, ще з тридцять сьомого року» 

[38 с. 296]. На нашу думку, до спогадів еміграційних письменників ще не раз 

звертатимуться дослідники, бо дорога до самостійності в ХХ столітті 

пролягає через її трагізм, катаклізми, тоталітарний суспільно-політичний 

устрій під керівництвом партії комуністів. 

У 30-х роках періодична преса з номера в номер друкувала матеріали 

про викриття різноаспектних «ворожих груп»». Тримаючись міцно за своє 

крісло, на лютнево-березневому пленумі ЦК ВКП(б) 1937 р. вище партійне  

керівництво СРСР цілком серйозно закликало народ бути пильними і 

викривати ворогів народу. Перейнявшись долею партійних вождів, молодий 

письменник В. Бєляєв був другим павликом морозовим, сікофантом, 

написавши брехливу депешу на своїх батьків. У результаті мама «одержала 

п’ять  років каторги, а її син, котрий носив  й прізвище ворога народу, у цей 

час ставав улюбленим радянським письменником. Його не чіпали» [61,  c. 

132]. 

Проте перебувала у сталінських таборах І. Косач-Борисова, сестра Лесі 

Українки. У спогадах «Із минулого і пережитого» вона писала: «Українців 

(чоловіків і жінок разом) було більше, ніж усіх в’язнів інших 

національностей. Найтяжчу роботу на засланні виконують політичні в’язні, 

що становлять у кожному таборі головну масу каторжан. А які наслідки того 

можуть бути, то зрозуміло – довго люди не витримують, виснажуються 

вщент, умирають. На їх місце приводять нових в’язнів, а прибутки НКВД від 

визискування невільничої праці все зростають. Від 1939 р. почали декого 

(дуже малий відсоток, менше 1%) звільняти з таборів внаслідок заходів про 

«перегляд справи», про що кожен із нас просив і до того часу. Я попала в 

число тих щасливих. Як прийшло повідомлення про моє звільнення, я 
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нестямилася від радости. Та радість тую затьмарювала свідомість, що мої 

товариші по засланню залишаються й надалі знедолені, і хто знає, чи багато з 

них коли-небудь буде на волі? 

Згадала я тут своє минуле й пережите. Але не треба забувати, що 

згадувати той кошмар, як минуле, може лиш незначна кількість українців, що 

чудом врятувалася. А для колосальної кількости це ще не минуле, а 

теперішня дійсність. Бо експлуатація невільничої праці в нечуваний ніде 

спосіб у грандіозному маштабі – страшна доба історії нашого народу» [70, с. 

39-40]. 

Посилаючись на архівні документи,  «архітектор» перебудови, історик 

О. Яковлєв  назвав офіційні цифри, що свідчать про трагічні наслідки горе-

керівництва державної партії СРСР. Цифри вражаючі: «… в Україні було 

заарештовано 1935 року 24 934 особи, у 1936 році – 15717. У 1937 році – 

159573, у 1938 році – 108006 осіб» [201, с. 180]. Остання цифра людських 

жертв не збігається із тим, що подає в «Енциклопедії сучасної України»  С. 

Кульчицький, за його даними у 1938 році  «... органами держбезпеки в Україні 

заарештовано 106096 осіб. Загальне число жертв чекістів за 10 р. перевищило 

650 тисяч осіб. Терор спрямовувався переважно проти інтелігенції» [81, с. 

343]. Саме під час розгулу антигуманної «єжовщини»  зродилася сумна 

статистика людських жертв, поламаної долі не одного мільйона українців. 

Не дивно, чому Ольга Мак назвала книжку спогадів саме «З часів 

єжовщини», в якій переповіла «методи» радянського слідства, що 

холоднокровно не одну людину позбавляли життя: «Беріть! – наказав 

енкаведистам. – До кінця!... / Підручні по цьому наказі налітають  на 

безбороннього бідаку, валять його на підлогу і починають місити кованими 

чобітьми. / – О-о-о-й! – дико заверещав старенький секретар. – За що?! 

Рятуйте?! / Але в цьому моменті один з катів  зручним рухом б’є його 

зап’ястком прямо в уста. Чується хряскіт поламаних костей, і на підлогу 

разом з кров’ю вилітають зуби. Двоє «обвинувачених» при тому зімліли, але 

«робота»  не припиняється. / За кілька хвилин на підлозі  в останніх 
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конвульсіях здригається суцільна кривава маса. Людини не стало...» [97, с. 

94]. 

Картина садистичного задоволення під час фізичних тортур над 

заарештованим – це образ сатанинського зла, енкаведист здійснює злочин 

задля власної насолоди. Злочинець у стані психічної агонії-афекту не просто 

фізично і морально принижує «ворога народу», а доводить людину до смерті. 

Не ідеалізуючи садистичного енкаведиста як людину, авторка водночас 

співчуває йому, бо він, є пропащою силою із звіриним інстинктом. Від такої 

людини годі чекати співчуття. Фанатично повіривши в «загірну комуну», у 

ньому давно затухла естетична рефлексія така як ніжність, моральність  і 

духовна краса. Образи енкаведистів співзвучні з образами демонів світової 

класики (Шекспіра, Дюма). В мемуарах постає художньо узагальнена 

трагедія доби, в якій розкрито протиборство двох сил – демократичного і 

тоталітарного – з класових позицій. У цьому нерівному горнилі-двобої, 

кривавому вирішенні політичних конфліктів гинула людська душа [200, с. 

43]. 

Письменниця різко засуджує насилля людини над людиною. Спогади 

своїм звучанням є антитезою офіційній думці комуністичної партії. Мемуари 

письменниці є відповіддю тим  прихильникам, які захищають диктаторів 

тоталітарного режиму, як  «сильної руки». Своїм голосом-тавруванням зла О. 

Мак дає різко негативну оцінку Сталінові та його оточенню. Мемуарист 

розкриває протиборство сталінського надкласового «гуманізму» із 

цивілізованим загальнолюдським началом, революційної «законності», 

пролетарської дикої безкомпромісності, ідейної стійкості будівничого 

«загірної комуни» з морально-етичними гуманними приписами, власного Я з 

оточенням – це осердя трагедійного конфлікту. Останній призвів до 

прозріння народу, який 1 грудня 1991 року на референдумі проголосував за 

самостійну Україну – трагедія людини поставила під сумнів необхідність і 

перспективу жорстокого класового герцю, обману суспільства про фанатичну 

ідею-фікцію побудови комунізму в окремо взятій країні. 
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Естетична категорія трагедійного в українській діаспорній 

мемуаристиці другої половини ХХ століття є методом художнього 

осмислення і моделювання дійсності, що характеризується 

дисгармонійністю, хаотичністю, невпорядкованістю, незатишною для 

простої людини. Особливо комуністична влада боялася художнього слова, в 

якому є найменше розходження з її ідеологічними штампами, слова, що, на її 

(влади) переконання, перешкоджає реалізувати суспільно значиму мету – 

побудови комунізму. Дружина Анатоля Юриняка, полтавчанка Паша Ємець 

під час війни друкувалась в газеті «Лохвицьке слово». Вона згадує: «Я 

почала друкуватись в цій газеті, мої вірші були антирадянського змісту, 

особливо вірш «Сталінська слава». А коли повернулися совєти, то через рік 

мене було арештовано. Судив мене військовий трибунал по ст. 58, дали мені 

десять літ виправних таборів і п’ять висилки. Це сталося в 1944 році» [48, с. 

6-7]. 

Долю української людини ХХ століття, отже, яскраво розпрозорено в 

аспекті ідейно-політичних колізій ставлення влади до власного народу й у 

ракурсі розкриття проблеми самовизначення індивіда крізь особистісно-

психологічний смисловий стрижень трагедій, оприявнених в діаспорній 

спогадовій літературі. На в’язнів небезпека і смерть чатували на кожному 

кроці. П. Ємець наводить трагедійний епізод із в’язничих буднів: «Начальник 

підпив і зайшов до дівчат у кімнату і став приставати до них. Вони 

попросили його вийти... Він вистрілив у Тамару, куля пройшла через праву 

легеню наскрізь, попала у живіт Олі і там застряла. Я кажу доктору: / Моя 

хвора дуже кричить. / Він відповідає: / То добре, що кричить, бо моя хвора 

вже не кричить. / Під час операції Оля померла» [48, с. с.38-39]. 

Вищеозначений текст наочно ілюструє категорію трагічного в 

контексті гострих суспільних суперечностей у процесі боротьби зі злом. 

Такий далеко нерівний змаг, як свідчить автор спогадів, завершується 

загибеллю прогресивних сил. Але вони не йдуть у небуття, а залишаються у 

свідомості людей, як еталон совісті, як безсмертний символ майбутнього. 
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Героїзм, немов прожектор, освітлює шлях наступним поколінням і є 

стимулом до подальшої боротьби зі злом, неправдою задля суспільного 

розвитку на демократичних засадах.  Тобто, ментальні моделі, на думку В. 

Ніконової, що структурують індивідуально-авторське світобачення, мотиви, 

ідеї поетики, мають своє ім’я в мові, вони увиразнюють способи 

ідентифікації художніх концептів трагічного [119, с. 188–195]. Тюремні 

наглядачі-садисти навіть не підозрювали, що вони самі себе обманюють, 

виконуючи злочинний наказ, самі потрапили в трагедійне силове поле. Їхня 

доля уже заплямована кров’ю, яку годі відмити до смерті.  На думку Д. 

Гусара–Струка, «найбільший гріх – це зрада самого себе через самообман» 

[40, с. 25]. 

Прикметно, що в мемуарній літературі екзистенційна категорія 

трагізму присутня, позаяк людина не може втекти від себе, від хвилювання, 

страху, зневіри, розчарування у собі, відчаю. Останній, за визначенням С. 

Керкегора, прирікає людину на смерть, оскільки, за визначенням науковця, 

відчай є хворобою індивіда, отже, «хто впав у відчай, той приречений на 

смерть» [82, с. 261]. Якщо йти за філософським визначенням, то трагізм  є 

екзистенційною категорією, ідейно-художнім осердям, що охоплює всі сфери 

людського буття. Трагізм у спогадах виявляється на рівні тем, мотивів, 

художніх засобів. 

Письменник О.Варавва (Кобець) свій найбільший твір «Записки 

полоненого» присвятив матері, Марії Власівні, з алюзією на тривожний світ: 

«Моїй Матері Марії, що дала мені побачити цей кривавий світ, а сама, за 

гіркою працею, ніколи не бачила ніякого світу» [19, с. 4]. Син письменника О. 

Воронин (Кобець) у спогадах пригадує, як в роки війни родина втікала на 

Захід від наступу радянських військ. Небезпека чатувала на кожному кроці. 

Керуючи кіньми, непрактичний міський хлопчина у невеличкому містечку 

ненароком зачепив німця, «він вихопив пістоль. В ту ж мить, батько, що був 

на наступному возі, зіскочив, упав на коліна і закричав до німця: «Стріляй 

мене, а його пощади!» [19, с. 4]. 
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Певна річ, художні концепти трагічного є базовими одиницями 

парадигмальної картини світу письменника. Центральні одиниці розкривають 

розуміння спогадовцем трагічного як схеми відображення життєвих 

протиріч, які зумовлені історичними і культурними традиціями трагедійної 

епохи ХХ століття, а також вимогами мемуарного жанру. М. Кудрявцев, 

заторкуючи проблеми розпаду СРСР і створення багатопартійності, 

зауважує, що «афоризмом доби стане теза Є. Маланюка про те, що у 

визвольних процесах при відсутності лідерів-вождів такими стають поети... 

На жаль, все це було запущеним у мас-медіа самолюбуванням, претензіями 

на вождизм і згодом виявилось фарсом... Трагіфарсом» [76, c. 33]. Автор 

очевидно мав на увазі «чорний вівторок», похорон Патріарха Володимира 

(Романюка), який відбувся 18 липня 1995 року. Президент України дав 

команду не допустити похорону Патріарха на території собору Святої Софії. 

Бійці «Беркута» та внутрішніх військ за допомогою газу та кийків розганяли 

людей. Тіло покійного поховали на тротуарі біля воріт собору Святої Софії. 

площа була заповнена працівниками міліції, які, за свідченнями очевидців, 

били лежачих людей та шматували українські прапори. Близько 22 години 

кордон працівників міліції навколо могили був знятий, учасники процесії 

змогли засипати її землею. Усіх затриманих було доставлено до 

Шевченківського районного відділку міліції, де, за твердженням УНА-

УНСО, щодо них було застосовано тортури [131]. Справді, у письменників на 

перетині віків із новою силою залунали ідеї трагедійного, що закорінений у 

глибокому філософському змісті, стаючи чи не центральною проблемою 

творчого мислення. Мемуаристи закцентовують на трагедії,  «на гострому, 

непримиренному конфлікті особистості, що прагне максимально втілити свої 

творчі потенції, з об'єктивною неможливістю їх реалізації» [92, с. 675]. 

Письменники Г. Костюк, О. Мак, П. Ємець, Анатоль Галан, Л. 

Дражевська, О. Соловей, К. Туркало, О. Гай-Головко та ін. в мемуарах 

передають картини людських страждань, мученицьких смертей. 

Аморальність дій  більшовицьких опричників вражають трагедійністю, 
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широтою художніх узагальнень. Наявність трагедійного реального персонажа 

змодельовано як героя  сильної волі, високих поривань, героїчного складу 

характеру. Своїм трагедійним звучанням мемуари літераторів української 

еміграції спонукають читача до роздумів про морально-етичні імперативи, 

норми мирного співіснування, а не ворожнечі. 

Письменник О. Гай-Головко, який жив у Канаді, написав англійською 

мовою спогади  «Поєдинок з дияволом». Книжку із дарчим підписом  

подарував Президенту США Рональду Рейгану. Будучи за професією 

людиною сценічного мистецтва, не байдужим до слова, стисло повідомив 

авторові: «Дякую за Ваші вдумливі, цікаві спогади. Я оцінюю вашу доброту 

виразом дружби, пошани. З найкращими побажаннями, Рональд Рейган» 

[174, арк. 10]. Лист від американського Президента український письменник 

зберігав, як цінну реліквію, як високе визнання його літературної праці. Нині 

лист зберігається в одному із київських архівів.  Не менш цікавими є спогади 

О. Гай-Головка «Смертельною дорогою», дії яких розвиваються на фоні 

трагедійного  конфлікту: «Пригнічення моє посилилося, коли одного дня в 

оргкомітеті Спілки письменників України я довідався про арешт Олеся 

Досвітнього – останнього «мушкетера»  після зникнення Ялового й 

самогубства Хвильового. Тяжкий сум огорнув мене, і я вийшов з ним на 

вулицю...» [26, с. 91]. 

Мати письменника жила в селі, коли лютував страшний голод 1933 

року. Написала листа Олексію, аби той рятував, чим може. «У нас люди 

людей їдять», лементувала вона. Трохим Соловійчук з дітьми з’їв свою жінку. 

У Вікнині вже більшість вимерли з голоду... Коваля Ларіона Шевчука, який 

просив хліба, закликали в сільраду й убили» [26, с. 98]. Як бачимо, вказівка 

йшла згори, з Кремля щодо руйнування моральних цінностей, одвічних 

християнських звичаїв і традицій, недовіри одне до одного, доносництва, 

репресій, антигуманізму класових протистоянь, штучного мору українського 

села (таємниця злочинного комуністичного зговору на роки перебувала під 

суворою забороною), – і вся трагедія відбувалася під фальшивою вивіскою 
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потреби революційної доби, вищості революційних ідеалів, побудови 

фантастичного безкласового суспільства. 

Конфлікт людського «Я» письменники моделюють відповідно до 

трагедійного опису подій. Скажімо, вірнопіддані комуністичним ідеалам 

ішли до фатального кінця через душевний злам, долаючи  психологічний 

бар’єр, і, врешті-решт, умирали з гордістю та химерною думкою:  я партії 

вірно служив, партія з червоними прапорами і почестями гідно поховає. Так, 

були винятки, але не для всіх. Трагедія негативних героїв полягала в 

ілюзорному маренні комунізмом, благоденством, де все буде безкоштовним 

за потребами. Шлях злочинців политий кров’ю невинних жертв, і пролягав 

він не до комунізму, а до духовного краху особистості. 

Проаналізувавши поетику трагічного в діаспорній спогадовій 

літературі, можна констатувати, що його відтворено у таких формах як: 

1) сконцентрованість уваги автора мемуарів на художньому явищі 

трагічного, в основі якого лежать протилежності у сфері свідомості 

персонажів; 

2) зосередженість на суперечності Я та Інший (соціуму, довкілля), 

навколишньої дійсності, де вирішувалась доля людини; 

3) розкриття смислу людського існування, які пов’язані з боротьбою 

життя і смерті; 

4) трансформація фокусу на особистість трагедійного персонажа, його 

стоїстичної позиції, гартує волю реального персонажа у кризових ситуаціях з 

тим, щоб удосконалити світ; 

5) акцентації автора на вияскравленні ідейно-естетичних  параметрах 

осмислюваних явищ, подій, процесів. 

Отже, спогадова література,  яка виформувалась у метажанровій 

художній системі, позбавлена прийомів мовної гри. Мемуаристи інкрустують 

(прикривають) нарацію різновекторними вставками у тексті,  не порушуючи 

лінійності викладу матеріалу, що увиразнює буттєві основи біографії автора і 

його творчості. Здебільшого потік нарації побудовано за хронологічним, 
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ланцюговим принципом, логічно послідовно моделюючи події та подаючи 

детальну фіксацію фактів із автобіографії чи біографії реального персонажа 

(персонажів), як то ми пересвідчуємось на прикладі спогадів Г. Костюка, К. 

Туркала, Анатоля Галана та ін. 

  

3.2 Поетика сміхової культури як естетико-художній спосіб 

відображення дійсності 

 

Почуття гумору завжди вважався одним із найблагородніших людських 

критеріїв. Комічне належить до продукту розвинутої культури особистості, 

яка здатна поглянути на себе збоку. Дослідниками доведено, що комічне, як і 

трагічне, пов’язано зі свободою людини, яка здатна побороти Я-его, 

піднятися над собою. В естетичній науці до сміху вживають інше позначення 

«синкретичний», що єднає різні форми сміху (гумористичний, іронічний, 

радісний, злісний, улесливий). 

За часів існування СРСР гумор перетворювався в ідеологічну зброю. 

Чимало гумористів зазнали переслідувань, репресій, серед них Остап Вишня 

(Павло Губенко), М. Годованець, О. Ковінько, В. Чечвянський (Губенко), Ю. 

Вухналь (Іван Ковтун) та ін. Ідеологи тоталітарного режиму, розповідаючи 

про утопію побудови комуністичного «раю»-суспільства в окремо країні, 

насправді пропагували сакралізовану онтологію, тобто рекламували 

псевдонауку буття, підбиту  марксистсько-ленінінською філософією, яка не 

витримала критики часом і була відкинута українським суспільством 

остаточно на референдумі 1 грудня 1991 року. Псевдорелігійний культ 

побудови комунізму надто був яскравим, щоб його не помічати і не сміятися. 

з нього. У застійні часи навіть побутували політичні анекдоти на зразок того, 

що лікарі розширили генсеку груди, бо, мовляв, уже немає місця, куди можна 

було б пришпилити державні нагороди. 

Українська сміхова культура відома різними жанрами: байка, пародія, 

усмішка, нарисова усмішка, пародійна рецензія, політична сатира, памфлет, 
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фейлетон. До діаспорних письменників-гумористів, які силою свого таланту 

збагатили сміхову культуру, належать С. Риндик, Анатоль Галан, О. Смотрич, 

Г. Черінь, Свирид Ломачка (Борис Олександрів), С. Кузьменко, Іван 

Керницький, Леся Богуславець, І. Манило-Дніпряк, Е. Козак, Анатоль Гак та 

інші. Вони розробляли фольклорні традиції («Який Сава така й слава», 

«Судженого і конем не об’їдеш» Лесі Богуславець, «Новоталалаївські 

рефлексії» Світлани Кузьменко, «Міжпланетні люди», «На двох трибунах» 

Анатоля Гака, «Любов до ближнього» Свирида Ломачки). 

У спогадовій літературі письменники вдаються до застосування 

різновекторних стилістичних прийомів, фарсових засобів: ущиплива іронія, 

сатирична гіперболізація є центральним чинником своєрідності художньо-

документального світу. Сприяють творенню комічного ефекту подій, явищ, 

образів й різноаспектні словесно-художні функції,  яким притаманні викриття 

негативних фактів, створення сміхової атмосфери, підкреслено комічних рис 

характеру, закономірностей дійсності, сонорна передача картини сміху. До 

засобів комічного відносять різні ступені вираження – сатиру, гумор, іронію, 

сарказм, пародію, парадокс, анекдот. Широко засоби комічного присутні в 

жанрових різновидах української літератури – комедія, памфлет, фарс, 

буфонада, бурлеск, травестія, сатиричне оповідання (повість, роман), 

епіграма. У мемуарній літературі  письменники зчаста використовують 

іронію, яку Ю. Борєв відносить до особливого різновиду сміхової культури: 

«Іронія – особливий різновид комічного й категорія естетичного ставлення, 

що відображає двоїстість смислу: видимого й прихованого. Це обернене 

відношення, у якому за зовні позитивною формою оцінки криється 

знущальний і викривально-заперечний зміст» [16, с. 100]. 

Володимир Куліш у спогадах згадує С. Щупака, натякаючи на 

прізвище критика, іронізує з його поведінки: «Приятелював з такими ж 

«рибами» як сам, не з письменниками, а з партійними. Був жонатий і мав 

одиначку доньку, над якою дуже трясся» [80, с. 13]. Письменник посилив 

комічну домінанту тексту тим, що водночас використовує в ньому прізвище і 
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в лапках збірні прізвиська, які мають різну мотивацію, професійну функцію, 

антитезне реноме (літератор і партійний функціонер). Квартира І. Сенченка 

знаходилась поверхом вище від помешкання С. Щупака. Мовою персонажа  

мемуарист іронізує з такого побуту: «Мені критика нічого не зробить, бо я 

над нею, і я на неї..., – маючи на увазі Щупака» [80, с. 14]. 

Гумор не заперечує сам об’єкт висміювання, лише частково заторкує 

окремі суспільні негаразди, окремі вади людини. На думку літературознавця 

Ю. Борєва, у гуморі відображено своєрідність естетичного сприйняття і 

переживання  читачем суперечності, розбіжності в естетичному уявленні 

щодо зображеного предмета, описаної нестандартної ситуації, події, яка 

викликає сміх. До комічного він відносить жарти і забудькуватість відомих 

людей, наділених талантом, знаменитих особистостей, котрі зосереджують 

увагу на серйозних речах, ігноруючи здавалося б прості життєві навички, 

історії, звичаї і традиції, а отже, ситуації, «... що виникають при цьому, 

створюють ефект несподіванки, підсилюючи позитивну оцінку явища. 

Гумористичний сміх доброзичливий, а отже, не відсторонений від предмету, 

а навпаки» [16, с. 37]. 

Сміхова культура художньо-документальної прози увиразнює 

національний колорит, ментальність, складність життєвих колізій, перипетій 

долі. Яскравий оповідач В. Куліш описує побутову сценку, коли 

письменники, йдучи повз балкон, на якому відпочивав Леонід Чернов 

(Малошийченко), ніби грайливо віталися: «Ніколи не забуду, як проходив 

попід його бальконом Йогансен і гримів на весь двір: 

– Здоров, Чернов! 

У відповідь лунало: 

– Здоров, Йогансен!  

За хвилину проходив хтось інший, от хоч би Вишня, і знову грімке: 

– Здоров, Чернов! 

І на цей привіт відповідав Чернов обов’язково: 

– Здоров, Йогансен! – хоч Чернову було видно, що то не він» [80, с. 13]. 
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Образ М. Йогансена, як весельчака, зберігся в цупкій пам’яті наратора: 

«Йогансен височів понад усіма понад голови. Зрозуміла річ – дотепи, сміх, 

когось уже «натягають». Найголосніше сміється Йогансен, його сміх чути 

далеко на вулицю» [80, с. 22]. 

Дослідниця художнього способу відображення дійсності засобами 

комічного О. Кузьмич резюмує: «Сміх – завжди особиста реакція і не завжди 

суспільна. Водночас, на відміну від смішного, комічне має соціальний і 

суспільний смисл, зв’язане з утвердженням позитивного естетичного ідеалу. 

Комічне породжують суперечності самої дійсності, тобто суспільні 

суперечності. Естетична природа, соціальний характер виділяють комічне з 

широкої сфери явищ, здатних викликати сміх. Розрізняють ситуативний і 

мовний комізм. Джерелом першого є невідповідність між реальною 

ситуацією та ідеальним уявленням про неї. Мовний комізм створюється за 

допомогою виражальних засобів кожної національної мови» [78,  арк. 46]. 

Про сарказм є чимало досліджень як про дошкульну насмішку, але від 

гумору, іронії він відрізняється тим, що уїдливе висловлювання не 

замасковане, не приховане, а виражається прямо. Оскільки йдеться про  

жанрову природу мемуарів, то, відповідно,  крайня ненависть чи гнівне 

презирство до суспільних явищ, конкретної особи є суб’єктивним, текст з 

дошкульною насмішкою іноді підсилений інвективами, лайливими словами з 

тим, щоб якомога сильніше вплинути на читача чи особу, до якої звернений 

твір. Наприклад, В. Чапленко маючи поважні літа, написав «Відкритий лист 

до Любови Дражевської», дружини Юрія Лавріненка. Вона свого часу 

працювала пресовим референтом в УВАН (Нью-Йорк). Письменник 

адресатові пояснює, що  «... підбиваючи підсумки мого життя, моєї 

літературної, наукової та громадської діяльностей у нашому «вільному ґетто» 

(сюди входить і «Вільна Академія Наук») [...] мушу зафіксувати для історії й 

Вашу нечесну участь у зневажені отих моїх діяльностей».  Дошкульність 

прочитується уже з першого речення: «Можливо, що Ви неабияк здивуєтеся, 

одержавши оцього мого листа, а, прочитавши його, й сказитеся від люті. Але, 
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як кажуть, зароблене хоч і з’їж! Звичайно, це «зароблене» не дуже Вам 

смакуватиме» [180, с. 13].  Підсилюється комічне сарказмом щодо діяльності 

УВАН в США, перефразувавши назву, автор подав адресатові його як  

«вільне ґетто»; навіювання («прочитавши його, й сказитеся від люті»), одначе 

невідомо, чи справді адресат прочитає, чи після першої фрази викине у 

кошик. Задля більшого ефекту сприйняття дошкульного тексту письменник 

вдається до сталого звороту, зілюстрованого з фольклору («зароблене хоч і 

з’їж»). 

Гостро висміює В. Чапленко й людські вади, зчаста об’єктом стають 

явища негативні чи аморальні. На суб’єктивність викладу матеріалу вказує 

словосполучення непевності «сарафанного» радіо про другий шлюб під час 

війни У. Самчука та його  участь у звільнені України від більшовиків:  

«першу жінку – була така чутка – покинув у Празі чеській, а другу вивіз із 

Харкова, куди їздив за німецької окупації визволяти Україну, тільки через 

несприятливі обставини зумів «визволити» лише одну тамтешню поневолену 

жінку-українку» [181, с. 80]. 

 Аби дошкульніше змоделювати образ Вадима Петренка (Віктора 

Домонтовича) автор спогадів вдається до анекдотичної вигадки, коли вперше 

прибув В. Петров (у тексті Петренко) до табору діпістів, то М. Ситник 

пригощав його картоплею, «а до звареної в тому відрі картоплі якийсь 

нечема, найімовірніше сам Ситник, зварив разом з картоплею rумовий 

презерватив» [181, с. 58]. Інших письменників характеризує у своєму амплуа: 

«Петро Кізко був малий на зріст, таранкуватий» [181, с. 56], В. Барка «забув 

про християнську смиренність» [180, с. 84], «Шерех сказав, що «Реалізм себе 

так уже вичерпав, що може бути тільки «збідненим», а не «збагаченим» [181, 

с. 94]. 

Cміхова культура художньо-документальної прози увиразнює 

національний колорит, ментальність, як спосіб мислення, складність 

життєвих колізій, перипетій долі людини. Естетико-художній спосіб 

відображення дійсності в нефікційній прозі залежить від авторської інтенції, 
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індивідуального художнього смаку, мовної грамотності і стилістичної 

вправності викладу матеріалу. Звернення автора до сміхової культури 

спрямовано на актуалізацію найважливіших компонентів висловлення, 

акцентуацію інформації, що містить висміювання негативних рис, суспільних 

подій і фактів й у такий спосіб впливати на реакцію читача, змусити 

викликати певні емоції. 

У 1965 р. М. Бахтін надрукував працю «Франсуа Рабле і народна 

культура Середньовіччя та Ренесансу», яку  перевидано 1990 року [6]. У 

своєму дослідженні науковець проаналізував три види форм вираження 

сатиричної та гумористичної літератури. Аналізуючи творчість французького 

письменника ХVІ століття Рабле, до першого виду М. Бахтін відносить  

обрядово-видовищні форми (веселе свято карнавального типу, різноманітні 

сміхові форми культури, їх називає дійствами на майдані тощо). До другого – 

словесний сміх, байки, приказки, пародії, анекдоти літературноого жанру і 

фольклорної традиції. До третього виду – різноманітні жанри фамільярно-

майданного мовлення (жартівливі замовляння, клятви, лайки, які 

увиразнюють сміхову культуру світу і які є взаємнопов'язаними, 

взаємнозалежними). Літературознавець майданну (карнавальниу) сміхову 

культуру називає урочистою, святковою, універсальною, позаяк карнавальний 

сміх спроектований на всіх. Таким чином, сміхову культуру, оприявнену в 

сатиричному романі  Франсуа Рабле «Гаргантюа та Пантагрюель», що його, 

до речі,  Ш.-О Сент-Бев образно назвав «забавним театром» [143, c. 296],  М. 

Бахтін проінтерпретував по-новому: спостеріг у прозовому творі і суто 

сатиричний, і розважальний сміх, вклавши у його зміст соціокультурну, 

філософську традиції доби Середньовіччя та Ренесансу. .Ш.-О. Сент-Бев 

також говорить про Рабле, як «жартівника, який в момент звільнення людства 

від жахів середньовіччя, при виході його з лабіринту схоластики, втішив його 

тим, що надав  своїм твором людям впевненості у собі» [143, с. 304]. На 

думку дослідника, сатиричний твір носить суто гуманістичний характер. 

В українському еміграційному просторі письменники вдавались до 
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перекладної літератури. Так, перебуваючи в Німеччині, Ігор Шеввченко 

(1922-2009) під псевдонімом Іван Чернятинський переклав з англійської мови 

сатиричну повість-притчу, антиутопію «Колгосп тварин» [122] одного з 

найвпливовіших письменників ХХ століття Джорджа (Ґеорґія) Орвелла 

(1903-1950). Прикметно, що передмову до українського перекладу написав 

сам автор повісті, який був утішений тим, що його твір знатиме не лише 

англомовний, а й україномовний читач. Сатира спрямована на викриття 

комуністичної утопії і була спрямована своїм вістрям на Сталіна та його 

оточення через розкриття духовної деградації людини за умов авторитаризму, 

тоталітарної системи. Автор мав на оці несвободу вільного пересування 

людини, для якої кордони до європейської та світової цивілізації були закриті. 

Все – під суворим контролем. Твір  Д. Орвелла став бестселером, здобув 

славу на Заході, а в Радянському Союзі на повість було накладено табу, 

жодної критики на свою адресу комуністи не сприймали, проте вся їхня 

ідеологія була підбита брехнею і наприкінці 80-х років зазнала краху. 

Антиутопія як художня модель суспільства, викликала жах світової 

спільноти, набувала значного сатиричного підтекстового пласту і критично 

заперечувала міф, що протилежний марксистській та й будь-якій утопії. 

Означена художня модель є пересторогою людства, протестом проти 

насильства, порушення елементарних прав людини. Перекладач І. Шевченко 

перечитав повість разом з Г. Костюком. Вони зауважили в сатиричному плані 

основоположну проблему, яку порушив англійський письменник. Він 

увиразнив проблему, яким чином відбувається перетворення креативно 

мислячої людини на істоту, на виконавця волі чи будь-якої забаганки 

владоможця-тирана і його режиму. Сатирик розкрив ідею деградації людини і 

суспільства через алегоричне зображення еволюції стану тварин від 

безмежної свободи до диктатури свині на прізвисько Наполеон. У повісті 

Орвеллу вдалося засобами комічного майстерно змалювати сцени 

переродження революційних принципів і програм партії,  яка поступово 

переходила від ідей загальної рівності і побудови утопічної держави до 
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диктатури і тоталітаризму. Автор мав на оці СРСР – алегорія на революцію 

1917 року і наступні події несамовитої епохи репресивного розгулу Сатани. 

Г. Костюк схвалив ідею молодого перекладача, порадив йому 

звернутися до Орвелла за передмовою, яка вказує на історико-літературні та 

культурні зв’язки українських та закордонних майстрів слова. У листі 

(12.ХІ.1988) до Ю. Шевельова Г. Костюк згадує коротку добу існування в 

Німеччині МУРу і свою причетність до виходу сатиричної повісті: «Що Ви в 

своїх спогадах переступили вже добу МУРу – це знаменито. Я цю добу 

обійшов кількома реченнями. Бо я не був активно-творчим мурівцем. Я тоді, 

за Вашим визначенням, «захворів на політику» і віддав тій справі дуже багато 

часу... 

Єдине, що, будучи причетним до вид[авницт]ва «Прометей», я видав 

там кілька книжок мурівців, а особливо приємно мені, що саме я штовхнув до 

видання переклад «Енімел Фарм» Орвела, в перекладі молодого тоді 

уердепівця Ігоря Шевченка. Більше того, я (через Б. Левицького) намовив 

Ігоря дістати від Орвела таку тепер унікальну річ, як його переднє слово до 

українського видання цієї сатири» [10, с. 443-444]. 

Автор вдався до бриколажу, «неприрученої думки» (К. Леві-Строс), 

ретроспекції, способів непрямого називання предметів, символів, абстракцій 

(«переступили добу МУРу – це знаменито»; «захворів на політику»; «я 

штовхнув до видання»). Літературний бриколаж й рефлексивні елементи 

цікавили французького творця школи структуралізму, культуролога К. Леві- 

Строса, який вважав, що елементи і «рефлексії завжди розташовані на 

півдорозі між перцептами і концептами. Перші неможливо відокремити від 

конкретної ситуації, в якій вони з’явилися, водночас повернення до других 

вимагало б, аби мислення могло (хоча б тимчасово) упорядкувати в дужках 

свої проекти. І все ж існує посередник між образом і поняттям: це знак, 

оскільки його завжди можна визначити способом, введеним Соссюром, щодо 

такої приватної категорії, як лінгвістичні знаки, як ланцюгове зчеплення між 

образом і поняттям, що в такій супрязі відіграють роль логічного розуміння  
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означення й означуваного. Як і образ, знак – це конкретне буття, проте він 

уподібнений до поняття своєї референцйної здатності: вони обидва (образ і 

знак) можуть заміщати іншу річ» [85, с. 126]. 

Уже те, що автор листа рефлексує, повертаючись до перших повоєнних 

літ на еміграції, згадує свою участь в літературному процесі, зокрема 

причетності до видання сатиричного твору (нині потрактовується 

літературознавцями як унікальна річ), свідчить про естетичне чуття та 

далекоглядну наукову перспективу Г. Костюка щодо його оцінки сатиричної 

повісті – класики англійської літератури. Твір Орвелла в українському 

перекладі в інтелектуальному плані досяг блискучих й непередбачених 

результатів. Пізніше повість вийшла з-під пера й інших українських 

перекладачів, але такої оригінальної назви, як їй з підкресленим гумором 

політичного забарвлення дав І. Шевченко, із них ніхто не вживав. Наприклад, 

Ірина Дибко переклала повість  під назвою «Хутір тварин» (1984), у перекладі 

Юрія Шевчука – «Ферма «Рай для тварин» (1991). В журналі «Вітчизна» 

(1992, №9). надруковано повість під назвою «Скотохутір», передмову до якої 

написала Н. Околітенко. З нашого погляду, читач швидше сприйме твір у 

перекладі І. Шевченка з інтригуючою назвою. Насправді ж колгоспи на Заході 

не існували, тому читачам цікаво, що означає оте скорочене 

словосполучення: колективне господарство не людей, а тварин. І тут 

закрадається думка, чи не підказав І. Шевченкові дати таку сатирично-

викривальну назву з політичним підтекстом саме Г. Костюк, який у 

повоєнний час «захворів на політику».  

Іронічно, у формі парадоксу-дивини (факти не відповідають звичайним 

уявленням) звучить лист (25.11.1977) Д. Гуменної до Д. Нитченка, в якому 

авторка іронічно називає ОУП «Слово» «львівським літературним клубом», 

лише з тієї причини, що організація урочисто відсвяткувала ювілей 

гумориста Е. Козака (75 років з дня народження. – О. О.) та провела 

презнтацію сатиричної повісті із життя українських емігрантів «Свято на 

оселі» Б. Нижанківського, що, на думку адресанта,  «розголос про книжку, 
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яко літературну подію,  вельми роздуто» [88]. Далі письменниця повідомляє 

адресатові про смерть Н. Щербини, який «нікому не довіряв, від усіх тікав, 

мав за ворогів, а ховати прийшлося на громадські кошти, він якісь 

заощадження мав, і ніхто не знає досі, де він їх сховав» [88].  Як 

переконуємось, регістр тональності мови письменниці створює  іронічний 

простір. Позатекстовими  елементами можуть виступати жести, міміка чи 

постава персонажа / оповідача, що, на думку Д. Мюке, в комунікативному 

дискурсі підсилює ситуативну і вербальну іронію [228,  c.  42].    

В іншому листі (17.04.1980) до Д. Нитченка Д. Гуменна подивована 

еміграційними критиками, котрі її історичну прозу не сприймали, висміювали 

в гумористичному журналі української діаспори в США. Відтак не чекала 

«від суспільства ніякого резонансу. Навпаки – висміюють і виставляють у 

карикатурному вигляді (див.: «Лис Микита», ч. 12, 1979). І хто ж? «Рідне» 

«Слово» [88]. Письменниця апелює до сатиричного журналу «Лис Микита» 

за редакцією Е. Козака. Він на першій сторінці умістив епіграму «Щедрик в 

новій шаті. Докії Гуменній присвята»: 

Щедрик-Щедрик, щедрівочка, 

Прилетіла Докієчка, 

Стала собі щебетати, 

Книжки свої продавати: 

– Купіть, пані, цю трипільську,  

Як жінки служили в війську, 

Чоловіки ж дармували, 

Циці діточкам давали...  

Купіть, пані, одну книжку, 

А за другу дам вам знижку! 

Автор, підписавшись псевдонімом Папай (очевидно, псевдонім І. 

Керницького), застосовує алюзію, натякаючи на факт надмірного захоплення 

матріархатом, мовляв, Д. Гуменна незаслужено уславлює високе становище 

жінки в суспільному житті, бо таки виходить, що «чоловіки ж дармували, 
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циці діточкам давали...», годували дітей. Поет-Папай художніми засобами 

комічного засуджує алогічний природний і гендерний дисбаланс. Утім, 

слушною є думка дослідниці О. Стяжкиної, яка стверджує, що «у певному 

значенні, жіночий образ – традиційно декоративний і не є самодостатнім. 

Офіційне і неофіційне поле смішного у другій половині ХХ-го сторіччя 

демонструє мало реалізовану і патріархально орієнтовану жінку, що 

зіткнулася з автократією чоловічого погляду на світ» [150, с. 29]. 

У листі до Д. Нитченка Д. Гуменна ж засобами висміювання людських 

вад звертається до медитативності, аналізу душі, внутрішнього світу людини 

у співставленні з довкіллям, до акцентованих інтонацій-роздумів, і до 

сугестивності (сприйняття й переосмислення інформації, отриманої в 

соціумі). Означені моделі у вигляді текстового наповнення спроектовані на 

адресата, аби й він зумів осягнути глибинні  пласти  людської душі – 

ментального й інтуїтивного. 

Опублікувавши спогади «Павло Филипович», Т. Осьмачка закцентовує 

на товариських взаєминах київських літераторів пореволюційної доби. Коли 

Г. Косинка читав свого Дизика (новела «В житах»), то Филипович дотепно 

сміявся: «Читав ти його зо сто разів, та не читай сто перший раз». Косинка 

любив жартувати: «Шануй гніздо старого чорногуза». Косинка мені казав: 

«Всі чорногузи злітаються на Кузнечну, 107. Кличуть і нас... 

А я: – Ходім та не для гнізда, а ради самих чорногузів. 

А він: – Та  ми ж йдемо туди, де всі сходяться. В одне місце. В 

Тичинину хату [124, с. 299]. 

Вловлюється когерентність лірики й гумору як жанровий бриколаж, 

знижена хвиля інтерференційної картини довкілля і водночас підсилена 

імпульсація гумористичного звучання в образі «чорногуза», саме так у 

вузькому колі називали себе письменники. Автор у розповідній манері 

репрезентує творчу майстерність та неординарність освітлення реальних 

персонажів. Найбільшу увагу читача привертає щирість думок та досить 

своєрідне ведення записів. Нарація йде від імені автора, відповідно привертає 
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увагу особливість індивідуальної мови, яка є плавною, емоційною, 

насиченою незначною риторикою сатиричного звучання. Текстова структура 

сповнена ліричною інтонацією розповіді та іронією як сатиричним 

прийомом, що когерентно, взаємопов’язано з тематикою і проблематикою 

мемуарного твору. 

Т. Осьмачка згадує П.Филиповича як гумориста, його думку підтримує 

М. Орест (Зеров) у листі до О.Филиповича, вказуючи на пародії-чотиривірші, 

які «скопіював з книги «Літературні пародії» (Київ, 1927). Ось вони: 

На Семенка: 

Даремне критика лютує 

І ображається Дніпро –  

Панфут – а як його шанує 

Свята Тереза і П’єро! 

 

На Косинку: 

Це все було страшенно просто – 

Жита і Дізіків екстаз... 

Читав про це разів ти зо сто, 

Та не читай сто перший раз. 

Про існування епіграми на В.Поліщука чую вперше. Хотів би мати її 

від Вас – для приватного вжитку» [105]. 

Про національну сміхову культуру свідчить лист (27.05.1932) Грицька 

Коваленка-Коломацького (1864-1938) до В. Винниченка, що його опублікував 

Г. Костюк 1964 р. у збірнику «Слово» [87]. Адресант просить матеріальної 

допомоги, але майже в стилі Я. Гашека із своєрідним почерком: «От десь 

певно здивованим оком глянете на цього листа... подумаєте «жив Курилка...». 

А тільки... «как дошел ты до жизни такой»... Мда, всяко буває! Так ото, щоб 

залишитися «живу», я й зважився оце написати  до Вас аж через Прагу... 

Одно слово, щоб не згинути й діждатися того доброго, до чого прямує наше  

радянське життя, я й хочу попросити Вас, колишній (а може й теперішній?) 
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Товаришу допомоги, як можете, долярцями – позичити, звісно... може до 

дитячого зросту – до повороту позички на Маленького Юрія. А то загину, не 

діждусь!.. Одно слово, поки діждешся того  «раю», згинеш у пеклі» [87, с. 

334-335]. Заради конспірації автор листа вдається до стилістичної фігури 

алюзії на історичні, політичні і побутові факти. Під Маленьким Юрієм читач 

розуміє наступ голоду, а долярці потрібні для Торгсину, рай – міфічний 

комунізм, пекло – СРСР. Певна річ, сміх знімає внутрішню напругу 

адресанта. Гра словами, жонглювання змістом листа, смішні рекреації 

(відтворення парадоксального буття в СРСР під керівництвом більшовиків. – 

О.О.) в авторському версіюванні. Лист Г. Коваленка до В. Винниченка 

продиктовано соціопсихологічним фактором, авторською свідомістю, 

базованою на принципах висміювання тоталітарної системи, яка на початку 

30-х років ХХ століття виразно проявляла себе в усіх сферах суспільного 

життя. Сміхова культура у тоталітарній державі перебувала поза офіційним 

культурним простором. 

Письменник Іван Антипенко (1893-1980) підписував гумористичні 

твори вигаданими прізвищами Анатоль Гак, Мартин Задека, Антоша Ко, 

творив у гумористично-комедійному стилі не лише фікційну, а й нефікційну 

прозу.  Так, у листі (20.12.1979) до Д.Нитченка писав: «Якщо ж мовити про 

мою особу, то після того, як теперішній уердепівський «Тріюмвірат» повівся 

зі мною по…, я був оголосив сам собі авторську «голодівку». 

«Доголодувався» до того, що з мене почали зсуватися штани. Отож, щоб не 

бути безштаньком, я взявся і написав комедію «Спадкоємці місіс Пилипсон». 

Прем’єра відбулася влітку на «Верховині»…Тема комедії – діпісти, що 

приїхали з Європи до США» [119, с. 78]. 

У книжці спогадів «Від Гуляй-Поля до Нью-Йорку» він вдається до 

тонкої іронії, дотепного гумору, зокрема в автобіографічному оповіданні 

«Задекіяда» письменник у притаманному стилі виносить на суд читачів 

автобіографічну розповідь про перебування в таборах для переміщених осіб в 

Німеччині. Анатоль Гак вдається до сфрагіти у назві твору що походить від 
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псевдоніма Мартин Задека, уводячи в текст власну присутність задля 

підсилення картини зображуваного, що існує в реальному житті. 

Застосувавши набір компонентів творчої уяви, фантазії, автор 

художніми засобами моделює менталітет українців, змальовуючи довкілля 

колоритно, іронічно, з непідробним гумором. Наратор бесідує з казковою 

Лелекою, засобами уподібнення розкриває ознаки між речами, соціумом, 

поглиблює семантичне поле, потік переконливих асоціацій. Автор висміює 

людський характер, групові інтереси. Мемуарист доводить, що людей  легко 

роз’єднати за партійними чи міжконфесійними приписами, концептами, на 

чому «наголошує» Лелека, яка облетіла усі табори діпістів й дійшла 

висновку: «Дивні люди оці українці. Часом мені доводиться приносити 

новонароджених до єврейських діпідержав. Не встигнеш приземлитися, а 

євреї враз так і обступлять з усіх боків. Радіють, вигукують: «наше! наше!». 

А як в українських діпідержавах ведеться? Або гукають: «Неси його, лелеко, 

ік лихій годині, або починають, мов ті енкаведисти, допитуватись: «А якого ж 

ти, лелеко, принесла нам українця? З котрої він України, з тієї чи тієї? А до 

якої церкви ходили його батьки? А до якої партії належали – до «а», «б», «в», 

«г»?» [27, с. 317]. У такий спосіб Анатоль Гак  через сміховий парадокс, 

сміхову культуру оприявнює філософські ремінісценції, спроектовані на 

поглиблене сприйняття негативних процесів, які спостеріг в українському 

еміграційному середовищі. На нашу думку, означені автором процеси для 

української спільноти залишаються актуальними і нині. 

Аналізуючи мемуарну літературу, оприявнені у ній сатирично-

гумористичні компоненти, можна стверджувати, що письменники 

українського зарубіжжя другої половини ХХ століття розширили поле 

національної сміхової культури, їхні твори увійшли в єдиний корпус 

гумористики материкової України, гідно представленою творами Остапа 

Вишні, І. Сочивця, Є. Дудара, О. Ковіньки, М. Годованця, Ф. Маківчука, С. 

Олійника, П. Глазового. 
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Висновки до третього розділу  

 

Мемуаристика, здебільшого формуючись у метажанровій художній 

системі, уникає прийомів мовної гри, вона лише присутня в гумористичних 

текстах для підсилення абсурдного світу чи більш яскравого творення 

негативного персонажа. Мемуаристи інкрустують (прикривають) нарацію 

різновекторними вставками у тексті, не порушуючи лінійності викладу 

матеріалу, що увиразнює буттєві основи життя і творчості. Здебільшого потік 

нарації побудовано за хронологічним, ланцюговим принципом, логічно 

послідовно моделюючи події та подаючи детальну фіксацію фактів із 

автобіографії чи біографії реального персонажа (персонажів), як то ми 

пересвідчуємось на прикладі спогадів Г. Костюка «Зустрічі і прощання». 

У мемуарній літературі письменників української діаспори 

увиразнений анропоцентричний конгломерат, в осерді якого людина з 

притаманними їй морально-етичними та соціальними проблемами. 

Звернувшись до людини, автори моделювали її образ в контексті естетичних 

категорій, у просторі трагічного і комічного. У трагічному аспекті літератори 

моделюють бінарний конфлікт життя і смерті. Життя людини – найцінніший 

пріоритет, сформульований Протагором: «Людина – міра всіх речей», тому 

життя людське є центрально суспільною цінністю. Хто його позбавляє, того 

називають злочинцем. 

Вищенаведені приклади з мемуарів свідчать про те, що справжній 

трагізм зароджується в такій ситуації, коли в центрі трагічної колізії вільно і 

безкарно почуває себе діюча особистість. Естетична категорія трагічного в 

спогадовій літературі розкриває образ страждання, що накладається на 

особистість у наслідку не його власних дій, а зовнішніх чинників (репресії, 

голод, війна, розруха тощо), трансформованих на обстоювання людиною 

свого існування. У такій ситуації життя перебуває цілком і повністю в руках 

владоможців – раціональний концепт і в руках сили Божої – ірраціональний 

концепт. 
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Тому не можна говорити, що лише особиста дія персонажа створює 

трагічну колізію. Адже усвідомлення пограниччя свободи і необхідності 

параметризується розвитком і суспільства (демократичного чи 

тоталітарного), й певними формами соціальної активності / неактивності 

особистості. Доля людини спроектована на хвилеподібні імпульси: бувають 

радощі, а бувають і негативні прикрощі, темні і світлі сторінки буття. Отже, 

трагічність (небезпека) елементарно і постійно йде поруч з умовами 

існування людини, супроводжує її до завершення днів. Коли саме така 

небезпека підстереже індивіда, для нього невідомо. Естетику трагічного 

концепту письменники передають як постфактум, свідками, очевидцями 

якого вони були (спогади П. Ємець, О. Мак, І. Косач-Борисової, К. Туркала та 

ін.). Автори мемуарів, як і їхні реальні персонажі, відбивали одвічне 

прагнення подолати історичні кордони свободи внутрішньої для себе і 

зовнішньої свободи для соціуму, але не досягши мети в силу історичних та 

політичних обставин, дехто з них ішов на ешафот, аби своїм життям здобути 

свободу для майбутніх поколінь і самостійність держави, яка майже триста 

років перебувала під протекторатом Москви. 

На противагу трагізму, естетика комізму звільняє людину від ритму 

неприємних почуттів. Комічне – це продукт розвинутої культури особистості. 

Поетика сміхової культури є естетико-художнім образом моделювання 

дійсності. 

Cміхова культура художньо-документальної прози увиразнює 

національний колорит, ментальність, як спосіб мислення, складність 

життєвих колізій, перипетій долі людини. Естетико-художній спосіб 

відображення дійсності в нефікційній прозі залежить від авторської інтенції, 

індивідуального художнього смаку, мовної грамотності і стилістичної 

вправності викладу матеріалу. Звернення мемуаристів до сміхової культури 

спрямовано на актуалізацію найважливіших компонентів висловлення, 

акцентуацію інформації, що містить висміювання негативних рис, суспільних 

подій і фактів й у такий спосіб впливати на реакцію читача, змусити 
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викликати позитивні емоції. 

Розумне почуття гумору викликає у реципієнта не лише позитивні 

емоції, а й доброзичливе ставлення до оточення, впевненість у власному 

піднесенні над життєвими протиріччями, побутовими чи суспільними 

негараздами. Проілюстровані цитати зі спогадів письменників українського 

зарубіжжя переконують в тому, що комічні колізії створюються за рахунок 

несподіваного зовнішнього випадку чи збігу антитетичних інтересів, 

характерів. Художніми засобами створено дотепний гумор, сатиру, в яких  

сарказм, ущіплива іронія сприяють людині подолати  всілякі життєві 

негаразди, нести в собі позитивну енергію. Сміхова культура сприяє 

подоланню недоліків в людині, руйнує хибні стереотипи, ілюзії, сприйняття 

світу, таким, яким він є, задля утвердження торжества ідеалу на землі.  
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ВИСНОВКИ 

 

Дослідження поетики мемуарної прози письменників української 

діаспори другої половини ХХ століття дає підстави для таких висновків: 

1. Уточнено сучасні теоретико-методологічні  підходи щодо 

дослідження жанру літератури факту. З’ясовано, що теоретико-

методологічна інтерпретація літератури факту становить основні засади 

наукового пошуку, без знання якого неможливий творчий процес. Означена 

теза вказує на цілий ряд існування теоретичних функцій. Досліджуючи 

мемуарний текст, кожен науковець враховує пояснювальну функцію задля 

з’ясування й обгрунтування сукупності подій, явищ, фактів суспільного 

характеру, закономірностей. Не залишається поза увагою й синтезуюча 

функція, сукупність інформації, що її увиразнює текст за єдиним принципом. 

Теоретико-методологічні напрацювання сучасних українських науковців (О. 

Кирилюк, С. Кримський, В. Личковах, О. Галич, Л. Оляндер, Т. Черкашина, 

В. Пустовіт) свідчать, що  значна увага приділяється  жанротвірним аспектам 

становлення та дослідження автобіографії, мемуарів, щоденників, а також 

зосереджується увага на типологічних особливостях та відмінностях цих 

жанрів мемуарної літератури. Філософ О. Кирилюк у своїх працях 

закцентовує на проблемі культури, літератури зокрема, національній 

самосвідомості, національній автентичності, що з особливою силою 

оприявнено у спогадах письменників української діаспори. Дослідники 

враховують логічний зв’язок частин, елементів, викладу матеріалу із 

суцільним, що усуває недомовленість чи розрізненість понять, суджень. 

Розкрито жанрову природу і жанрове визначення документальної 

прози, позаяк до її інтерпретації науковці підходять з різних позицій. 

Теоретики жанрології, розділу поетики, осмислюють документальну прозу у 

ракурсі  наджанрової природи, відносять літературу «nonfiction» до 

міжвидового жанрового зміщення – «мегажанру», а спогади – до різновиду 
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художньої творчості. Виявлено, що метажанровою атрибутикою художньо-

документальної прози, яка формує оригінальну жанрову матрицю (комплекс 

найбільш усталених ознак, які  залишаються атрибутивними впродовж усього 

історичного життя жанру). Документальний метажанр постає на перетині 

літератури, есеїстики й документалістики, викодовує свою власну художню 

систему, семантично осібне асоціативне поле, котре пояснює природу цього 

наджанрового явища. Художньо-документальна література виформовує 

оригінальну жанрову матрицю, структурний інваріант жанру, низку 

усталених ознак.  До художньо-документальних жанрових форм відносимо 

найдавніші тревелоги, листи, мемуари, щоденники, автобіографії, некрологи і 

до новішої форми – записні книжки, які можуть бути зафіксовані 

літературним жанром нарисового характеру, есе чи щоденника. 

 З’ясовано, що жанрова структура спогадів репрезентує авторську 

точку зору, власне бачення й аналіз автором неординарних історичних подій 

доби, проблеми якої переосмислюються реальним персонажем, відбиті у його 

світобаченні й трансформовані в художньо-документальному творі. Після 

оприлюднення останнього вони стають суспільно-культурним явищем. 

2. Осмислено поетикальне осягнення просторово-часових концептів як 

форми існування світу. Поетика прози nonfictson  характеризується 

психологічно-особистісною орієнтацією, експлікованою на морально-

етичних проблемах людини. Ознаки поетики мемуарної прози виявлено на 

рівні жанротвірних особливостей мемуарного  автобіографізму. Доведено, що 

жанрово-стильові аспекти репрезентують індивідуальний стиль творчості 

еміграційних письменників, їхню внутрішню культуру, світогляд, знання 

української мови, через простір якої вони увиразнювали етнічну 

ідентичність. Досліджуючи поетику діаспорної мемуарної прози, з'ясовано, 

що в тематичному осерді й моделюванні образу автора увиразнено 

жанротвірну функціональність. Наголошено на специфіці жанротвірних 

центрів, які уможливлють поглиблення аналізу еміграційної нефікційної 

прози другої половини ХХ століття. Усі проаналізовані в дисертаційній 
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роботі мемуари змодельовано в національній концепції, що є характерним 

для творчості письменників української діаспори. Модус національного 

враховує індивідуальні інтенції мемуариста, виступає домінантою і розкриває 

широкий простір для естетичного вияву аксіологічних параметрів, морально-

етичних, духовних норм ставлення людини до світу, її гармонії з природою.  

Поетику мемуарної прози пояснюємо як стилістично увиразнений  

літературний прийом, що розпрозорює жанр автобіографії. Схарактеризовано 

поетику прози nonfiction, котра увиразнює самобутній талант, 

індивідуальний стиль автора, атрибутує елементи  оригінальної манери 

нарації з чітко окресленими ознаками екзистенційного письма, ліричної 

настроєвості, що притаманно ідіостилю мемуаристів (Леся Богуславець, Віра 

Вовк, І. Косач-Борисова, А. Галан, Г. Костюк, Т. Осьмачка, Д. Гуменна, І. 

Кошелівець), в яких модус національного є осердям внутрішніх розмислів й 

оповідача, і мемуариста. Особливий наголос письменники-емігранти 

ставлять на поразці національно-визвольних змагань українців, співставленні 

минулого із сучасним. Усі спогади є і ретроспекцією, і пролепсисом 

(зазиранням у майбутнє), тобто спроектовані на майбутнього читача з тим, 

аби не допустити тієї «несамовитої доби» (Г. Костюк), що її пережили 

спогадовці, котрі в силу історичних обставин опинилися за кордоном. Втрата 

України болюче відгукнулася в їхньому серці.  Автобіографічне письмо, 

література факту є своєрідним імпульсом щодо виявлення прихованих 

письменницьких інтенцій  у прагненні до самопізнання, самооприявлення  і 

з’ясування внутрішньої суті. Спогадовці експлікують своє Я («Ego») в 

художню оболонку й у такий спосіб розкривають точку зіткнення автора та 

його мемуарних персонажів, балансуючи нарацію в бінарному 

антитетичному континуумі «Я – не я», що цілісно віддзеркалюється в 

майстерності творення образу оповідача. 

Доведено дискурсивну інтерференцію, синкретизм психологічних 

констант спогадовців, що проявлено в пошуках їхньої власної ідентичності, 

оригінальних художніх засобів реалізації творчого процесу, зображення 
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поетики часу і простору та участі письменників в соціальних і культурних 

процесах доби. Через часовий зріз («вчора –сьогодні – завтра») в літературно-

документальному творі поетика часу і простору предметно виражена 

лексичними, структурними і семантичнми засобами мемуарної прози, яка 

відповідає ідейно-естетичним принципам. 

Досліджуючи поетику мемуарної прози, спостерегли, що кожен 

науковець враховує пояснювальну функцію задля з’ясування й 

обгрунтування сукупності подій, явищ, фактів суспільного характеру, 

закономірностей. З’ясовано методологічну функцію, яка сприяє інтеграції 

пізнання довкілля в єдину струнку систему, розкриває нові відомості про 

суспільні явища, наукові теорії та закономірності в сучасній гуманітаристиці. 

Практична функція вбирає в себе розвиток і функціонування знань науки про 

літературу. Наукова парадигма, теоретична коцептуалізація виформовується 

як окремими дослідниками, так і науковим філологічним співтовариством. 

Вона втілюється у практичній діяльності у формі лекцій, методичних 

розробок, публікацій, виданні навчальних підручників, посібників, 

літературознавчих студій. 

3. Схарактеризовано поетику часу і простору, абсурдності світу в 

українській діаспорній спогадовій прозі другої половини ХХ століття. 

Концепт дихотомії час і простір є основною текстотвірною інтертекстемою в 

структурі мемуарного твору. Нараційний час у спогадах, щоденнику, 

епістолі, тревелогах є центральною категорією, яка апелює до простору. Саме 

у просторі відбуваються події, про які веде мову письменник. Зважаючи на 

дві основоположні категорії, скажемо, що час і простір у хронотопі є 

суміжними, вони доповнюють один одного. Час може бути і звуженим, й 

розширеним, залежно від тих подій, про які йде мова. Значно розширений час 

може бути тоді, коли автор звертається до ретроспекції, згадує й описує 

давно минулі події, а звужений, міні-час проходить в реальному просторі за 

певних обставин в надто короткотривалому терміні – від хвилини до кількох 

діб. 
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Виявлено, що поетика простору в спогадовій літературі письменників 

української діаспори постулює генеральну функцію характеристик щодо 

уявлень оповідача про призначення образного слова, зображально-

виражальних засобів у майстерному викладі документального матеріалу, 

творенні часопросторових координат, внутрішнього і зовнішнього, 

звуженого й віддаленого, закритого і відкритого простору, що становить 

цілий комплекс елементів авторського осягнення просторово-часових 

концептів як форми існування світу. 

Кожен вислів, який не має логічного зв’язку, уже перебуває у світі 

абсурду, протилежний раціональній думці. В творчості письменників 

української діаспори другої половини ХХ століття оприявнено «голос епохи», 

тієї доби, яку вони пережили в умовах тоталітарного світу, однопартійної 

радянської системи й понесли у світи. Поетика творення абсурду оприявлена 

майже в усіх еміграційній спогадовій літературі (епізодично чи панорамно) в 

стилі пародійності, іронічності, безглуздих ситуацій, алогічності у вчинках і 

мові персонажів, протиприродності панівного в реальному житті з 

використанням ігрового ефекту. Особливо безглуздість і нісенітниця, 

суперечність здоровому глузду, феномен, що немає сенсу (протиріччя природі 

речей) прочитується в спогадах Анатоля Галана «Будні совєтського 

журналіста». Мотиви абсурду й існування людини автор передає в 

гумористичному стилі, у такий спосіб висміюючи практику більшовицьких 

владоможців і вдаючись до поетики образу абсурдної людини, яка не знає, як 

себе поводити в безглуздій ситуації, що її автор образно йменує «страхіттям». 

Анатоль Галан безлузду чистку партійних рядів висміяв реченням, яке взяв у 

дужки. У такий спосіб письменник схарактеризував суспільну атмосферу, 

трансформувавши її в літературу абсурду, яка увиразнена демонстрацією 

умовностей, законів, закодованих грою логічними значеннями, 

парадоксальністю, безглуздістю, а головне – безцільністю існування людини, 

несвободою мислення: без команди згори нічого не можна робити і думати, 

партія за механізовану людину-«гвинтика» думає. В цьому й полягає 
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парадокс: непорозуміння між суспільством і окремою особистістю. Автор 

доводить, що абсурдний світ уможливлює людині підтримати свою 

свідомість на відповідному рівні і певній парадоксальній формі. Дискурс 

абсурду буття дозволяє особистості фіксувати свої життєві пригоди і 

негаразди в реальному житті. 

Поетика абсурду в прозі nonfiction увиразнює філософську категорію й 

віддзеркалює властивості світу з негативного боку. Світ абсурду у спогадовій 

літературі є алогічним, преверсією (позбавленням сенсу), позаяк він 

заперечує логіку, яка є осердям  компоненту раціональності. 

4. Розкрито поетикальну системність, що виявляється у тропах, 

ключових образах, мотивах. Спогадову літературу письменники української 

діаспори творили під впливом життя відповідно до сформованого світогляду. 

Доведено, що стиль спрямовує автора  на естетичне сприйняття і зображення 

світу. Стиль – носій естетичних цінностей, чинник художнього мислення, 

діалектика творчого процесу. Поетикальна структура сучасної мемуаристики 

поліаспектна у проблемно-тематичній та художньо-стильовій матриці: 

оригінальність ідіостилю автора в процесі жанротворення; значущість впливу 

поетикальних засобів на читача; тематичні домінанти і мотиви спогадів 

письменника; художні прийоми внутрішньої організації прози nonfiction та їх 

вплив на формотворчі  моделі оригінальної конструкції тексту. 

З’ясовано, що гуманістична сутність спогадів В. Короліва-Старого 

«Згадка про мою смерть» загрунтована в соціальній розмаїтості, глибині 

розкриття людської психіки. Спогади Анатоля Галана (Анатолія 

Калиновського) насичені густою метафорикою, ліризацією оповіді. Слово-

образ є окрасою мовної особистості, автор вдається до майстерного 

художнього використання конкретизації та синестезії, творення пейзажних 

замальовок й  описів довкола метафоричних мотивів, образів. Система 

поетики в нефікційній прозі постає через ключові образи підневільної 

людини в тоталітарному суспільстві, через провідні мотиви – прості складові 

сюжети твору. 
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Визначальна інтонація в еміграційній літературній документалістиці 

припадає на типологічно споріднені мотиви: 

а) любов до України; б) увага до національної, метафізичної складової 

буття, що поєднує спогадові твори переважної більшості діаспорних 

письменників; в) зображення громадянської позиції  наратора через вияв 

громадсько-політичних ідеалів; г) звернення до інтимного переживання, 

філософських роздумів про долю українців у підневільній Україні; д) 

полум’яний заклик до боротьби проти несправедливого суспільного устрою в 

СРСР; е) у наративному дискурсі звучать лейтмотив провідного шляху 

перебудови українського суспільства – це демократичний; є) окреслено мотив 

двійництва – несприйняття автором псевдопатріотизму, розкриття підлості, 

лицемірства, продажності як центральної смуги перешкод до здобуття 

самостійності держави; ж) сповідь письменників про своє життя і життя 

українського народу поза межами батьківщини – заповіт прийдешнім 

поколінням бути: вірними національній ідеї, відданими чесній справі, йти до 

заповітної мети з чистим і щирим серцем, світлими почуттями.   

Продемонстровано на конкретних прикладах, що домінантами поетики, 

партитурою нефікційного тексту виступають ліризація та психологізація 

наративу, історіософічність, паремія, незначні вкраплення символізації, 

широке вживання зображувально-виражальних засобів, схильність до 

драматизації сюжетів, трагічної долі людини в у світі абсурду, несвободи, 

тотальної брехні про побудову комунізму в окремій країні. На Заході 

діаспорні письменники, відчувши свободу і людську гідність, творили 

художній світ вільно, розкуто відповідно до сформованого світогляду, 

інтелекту, без будь-якого оглядання на партійні приписи, цензуру. 

Вивчаючи історичну й культурну пам’ять наратора, спостерегли, що 

формула оповіді й образ оповідача існує в позалітературному та 

літературному контекстах, з яких перший, позалітературний, увиразнює 

автобіграфічні аспекти й становить підтекст для оповіді. Отже, історична 

пам’ять зафіксована в метатекстову структуру художньої документалістики й 
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допомагає реципієнтові краще зрозуміти задум автора, центральну думку 

твору, дешифрувати метафоричні словосполучення і речення, декодувати 

лакуни, недомовленість, що їх подано в емоційній тональності. 

Історичні події ХХ століття постійно присутні на сторінках мемуарів 

Анатоля Галана (Калиновського),  Г. Костюка, Ю. Шевельова, Д. Гуменної, Д. 

Нитченка, Анатоля Гака (Антипенка), Паші Ємець, Л. Богуславець-Ткач та ін. 

Саме історичні обставини, ностальгія за рідним краєм спонукали авторів до 

написання спогадів. Відтак історичні обставини трагічної для України епохи, 

доби масштабних соціальних експериментів, кривавих диктатур знайшли 

відображення в художньо-документальній прозі українських письменників, 

які працювали на еміграції. Україна письменниками діаспори зафіксована у 

пам’яті під більшовицькою владою такою, яку знали до часу вимушеного 

розлучення, а проте до останку пронесли любов до неї. 

Поетика усвідомлюється такою особливістю, яка полягає в наповненні 

твору фактами з власного життя письменника. Відповідно поетика простору 

авторами змодельована у двоплощинності: то звужується, то віддаляється. 

Означений прийом чітко простежується у спогадовій літературі О. Воропая, 

Д. Гуменної, Анатоля Галана, І. Косач-Борисової та ін. Відкритий простір О. 

Воропай позначає мандрами, місцем перебування втікачів, вони постійно 

рухаються в пошуках кращої долі на чужій землі – йдуть пішки, мандрують 

потягом, перебувають у містах Ґрособріґен, Констанца, на швейцарському 

пограниччі. Наративна картина довкілля побудована на реальних подіях і 

фактах, з незначним ступенем белетризації прози: перше місце належить 

поетиці простору, візуалізованому осяяню, враженням від побаченого – 

внутрішній світ піднесений від естетичного образу міста Констанци. У 

спогадах образ автора  увиразнено поліфункціональним утворенням. Останнє 

оприявнено в експресивно-мовленнєвій формі оповіді, забезпеченні 

взаємозв’язку і взаємодії елементів художнього цілого, які через оповідача 

єднають інтерпретаційні елементи тексту. Текст при цьому набирає форми 

моноцентричності, ідейно-стилістичного єднального ланцюжка-серцевини.  
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Крім відкритого простору автор зчаста звертається й до поетики закритого 

простору, про якого згадує не зовсім приязно з причини воєнних подій. 

5. З’ясовано значення паратекстуальних функцій в аспекті авторської 

інтерпретації соціуму. Доведено, що  поетика паратекстуальності  впливає на 

естетичне сприйняття читачем нефікційної прози, розкриває інтенції 

письменника, який через екзистенційний, внутрішній світ переосмислює, 

сприймає й інтерпретує суспільні відносини між людьми, потлумачує соціум 

відповідно до сформованої світоглядної культури, культури мислення. 

Доведено, що функцію епіграфа слід розглядати з точки зору рецептивної 

естетики, позаяк епіграф сфокусовує увагу реципієнта на центральних 

алгоритмах думки наратора, підсиленні емоційного й естетичного ефекту, 

забезпеченні зв’язності структури тексту, що, зрештою, підсилює інтенційні 

спроможності автора у потрактуванні соціуму. Елементи паратексту, а 

найпаче заголовки розділів і мінітекстів прози nonfiction спрямовують 

реципієнта на поглиблене сприйняття твору. Заголовок ідентифікується у 

свідомості читача (наративне прогнозування) щодо майбутніх подій, 

зафіксованих автором у мемуаристиці – складній метажанровій системі – де 

різновекторно віддзеркалюється непросте буття людини в соціумі. 

6. Проаналізовано поетико-естетичні принципи формування категорій 

трагічного і комічного в діаспорній спогадовій літературі та способи їхнього 

вираження. Доведено, що в мемуарній літературі письменників української 

діаспори другої половини ХХ століття увиразнений анропоцентричний 

конгломерат, в осерді якого перебуває людина з притаманними їй морально-

етичними та соціальними проблемами. Звернувшись до людини, автори 

моделювали її образ в контексті естетичних категорій, у просторі трагічного і 

комічного. У трагічному аспекті літератори моделюють бінарний конфлікт 

життя і смерті. Життя людини – найцінніший пріоритет, сформульований 

Протагором: «Людина – міра всіх речей», тому життя людське є центральною 

суспільною цінністю. Хто його позбавляє, того називають злочинцем. 
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Яскраві приклади з мемуарів свідчать про те, що справжній трагізм 

зароджується в такій ситуації, коли в центрі трагічної колізії вільно і безкарно 

почуває себе діюча особистість. Естетична категорія трагічного в спогадовій 

літературі розкриває образ страждання, що накладається на особистість у 

наслідку не його власних дій, а зовнішніх чинників (репресії, голод, війна, 

розруха тощо), трансформованих на обстоювання людиною свого існування. 

У такій ситуації життя перебуває цілком і повністю в руках владоможців – 

раціональний концепт і в руках сили Божої – ірраціональний концепт. 

Усвідомлення пограниччя свободи і необхідності параметризується 

розвитком і суспільства (демократичного чи тоталітарного), й певними 

формами соціальної активності / неактивності особистості. Отже, трагічність 

(небезпека) елементарно і постійно йде поруч з умовами існування людини, 

супроводжує її до завершення днів. Естетику трагічного концепту 

письменники передають як постфактум, свідками, очевидцями якого вони 

були (спогади П. Ємець, О. Мак, І. Косач-Борисової, К. Туркала та ін.). 

На противагу трагізму, естетика комізму звільняє людину від ритму 

неприємних почуттів. Доведено, що комічне – це продукт розвинутої 

культури особистості. Поетика сміхової культури є естетико-художнім 

образом моделювання дійсності. Cміхова культура художньо-документальної 

прози увиразнює національний колорит, ментальність, як спосіб мислення, 

складність життєвих колізій, перипетій долі людини. Естетико-художній 

спосіб відображення дійсності в нефікційній прозі залежить від авторської 

інтенції, індивідуального художнього смаку, мовної грамотності і 

стилістичної вправності викладу матеріалу. 

7. Обгрунтовано внесок діаспорних письменників у розвиток 

української спогадової літератури. Виявлено, що творчість письменників 

української еміграції другої половини ХХ століття репрезентує 

основоположні концепції художнього-документального стилю, 

спроектованого на збагачення української літератури та її входження у 

європейський філологічний дискурс. Творчі інтенції мемуаристів, їхня і 
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художня, й естетична чинники резонують із кращими зразками зарубіжної  

документалістики в ракурсі раціональної та екзистенційної  філософсько-

літературної концепцій. Їх внесок у розвиток вітчизняної культури другої 

половини ХХ століття є вагомим, а проаналізована нами поетика нефікційної 

прози увиразнює моделі  внутрішніх зв’язків, закономірностей образного 

світу, яскраво колоритні зразки творчої всеосяжності спогадовців, які вивели 

образ людини як Абсолют. Доведено, що кожна особистість, залежно від її 

світогляду, є перманентною самотрансценденцією,  намагається будь-що 

втримати світобудову в духовній гармонії.  

Прикметно, що усі спогади письменників надруковано в еміграційному 

середовищі. Такий феномен вказує на те, що автори подолали усі матеріальні 

та психологічні бар'єри, несприятливі умови і здобулися на таку творчу 

висоту, де виявили свій самобутній талант, майстерність творення спогадової 

української літератури, заслуживши у читачів шану і визнання. Їхні твори 

демонстрували глибоке знання набутого досвіду, опрацювання національної 

проблематики в літературному дискурсі другої половини ХХ століття. 

Письменники, залишивши майстерно написану спогадову літературу 

нащадкам, продовжують свій Абсолют-«життя» в духовній сфері. 

Подальше вивчення мемуарної спадщини письменників української 

діаспори, з нашого погляду, є перспективним, зумовить активність майбутніх 

дослідників еміграційної літератури у контексті переосмислення спадщини 

митців слова. Твори нон-фікшн письменників української діаспори є 

актуальними, затребовані часом, вони і сьогодні «працюють» на розвиток 

української культури. 
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