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АНОТАЦІЯ 

Ткаченко Т.І. Онтологічно-екзистенційні основи української малої прози   

кінця ХІХ–ХХ століть. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.01 – українська література. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України. – Київ, 2018.  

Онтологічно-екзистенційний аспект дослідження письменства визначає твір як 

унікальну матеріально-духову субстанцію. З одного боку, це багаторівнева 

формозмістова цілісність, яка містить незмінні складники, що забезпечують її 

функціонування у комунікативному полі. З другого боку, художній текст розкриває 

феноменальні акценти, коли взаємодіють автор, твір й інтерпретатор, збагачуючись 

модерними смислами та представляючи новаторські знахідки, які вирізняють 

ідіостиль, окреслюють суще персонажів, спонукають до самообсервації читача. 

Період вивчення та презентація розмаїтої палітри малої прози відомих, малознаних і 

невідомих авторів доводить рівноцінність hapax legomenon, незважаючи на визнання 

/ відсутність постаті у науковому контексті. Спільність іманентних основ 

літературного твору в онтологічних концептах визначає екзистенційний вибір 

лейтмотивом антропоцентричної художньої словесності від fin de siècle, що вкрай 

важливо для розуміння специфіки українського письменства.  

Мілітарний та сміховий дискурси утілюють діалектику життя, оскільки 

представляють прояви опору в межовій ситуації, яка скеровує до граничного буття. 

Дитячий та дорослий універсуми доводять взаємозалежність і неперервність буття-

у-світі, де макро- і мікросвіти корегують одне одного. Наскрізним стрижнем 

чотирьох царин виступає «Dasein» (М. Гайдеґґер), що стає первинним поштовхом до 

розбудови проекції «особисте – суспільне – національне – загальнолюдське», 

актуалізованої в мистецтві слова. Тож актуальність роботи зумовлена потребою 

всебічного осмислення літературного твору як історико-культурного й особистісно-

національного феномену.  
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У дисертації здійснено системне дослідження української малої прози в 

онтологічно-екзистенційному вимірі. Уперше охоплено понад столітній дискурс 

національної словесності, виявлено її онтологічні концепти у формозмістовій 

цілісності, які доводять єдність національної літератури в розмаїтті; обґрунтовано й 

доведено власне онтологічну природу жанру, який сам корегує і визначається  

буттєвісними складниками літературного твору; застосовано метод «уважного / 

глибинного / ретельного прочитання», що уможливлює багатовимірний аналіз 

художнього тексту як самодостатнього унікального явища, здатного постійного 

продукувати нові смисли. До наукового обігу введено значну кількість маловідомих 

і невідомих авторів, художня спадщина котрих ретельно вивчена. Уперше 

представлено мозаїку різножанрових політематичних і полістильових творів 

української малої прози кінця ХІХ–ХХ століть, яка, завдяки синтезу особистої, 

громадської та загальнолюдської царин, формує цілісну картину національного 

буття в літературних координатах.  

У роботі проаналізовано концепти буття літературного твору; окреслено 

художню візію революційно-воєнних колізій початку ХХ ст. у малій прозі; 

визначено спадкоємність визвольних змагань у координатах національної художньої 

словесності; встановлено особливості сміхового дискурсу в українському 

письменстві; простудійовано діалектику буття в малих епічних формах; виявлено 

аксіологічні акценти самоідентифікації; з’ясовано онтологічні домінанти літератури 

про дітей та для дітей; виокремлено інтенції «філософії серця» у сенсорній рецепції 

та інтерпретації світу; охарактеризовано значення екзистенційного вибору в 

метаморфозах героя української малої прози; вирізнено концепти життя і смерті у 

часопросторовій проекції новелістики; узагальнено розкриття мікро- і макросвітів у 

автобіографічній нарації. 

Сукупність зразків художньої словесності формує комплексну й цілісну 

картину національної літератури. Тому письменство постає люстром буття індивіда, 

спільноти, країни в духовому, духовному й фізичному вимірах, у діахронічному та 

синхронічному аспектах. Межа ХІХ–ХХ ст. показує багатство внутрішнього світу 
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людини, засвідчує остаточний перехід від об’єктного до суб’єктного зображення, від 

«буття-у-світі» до «самобуття». 

Кривава стихія перших десятиліть визначає межову ситуацію постійним 

станом людини. Масштабні зміни й події занурюють людину в герметичний простір, 

унеможливлюють суб’єктивне бажання звільнитися від зовнішнього тиску. Індивід 

змушений існувати в межовій ситуації чи обирати граничне буття, котре втілює 

фізично-духовий опір, який руйнує симулякри, відновлюючи цінність єства. 

Мілітарний дискурс малої прози ХХ ст., авторами якого є безпосередні учасники 

або свідки подій, утверджує єдність нації у боротьбі за звільнення Батьківщини. 

Встановлено, що психологічний стан детермінує жанровий вибір. Більшість історій 

втілено в лаконічних формах (образки, новели чи оповідання з новелістичною 

побудовою), що зумовлено темпоритмом відображених колізій та потребою 

швидкого осягнення нових реалій. Письменники висвітлюють поступ нації – від 

приреченої отари, ідеологічно захоплених апологетів комуни, повстанських спалахів 

до самостійної військової сили – крізь суб’єктно-об’єктний вимір документально-

художнього прозописьма. 

Іншим виявом опору-захисту стає сміховий дискурс. Письменники-гумористи 

висвітлюють феномени дійсності крізь призму індивідуального світосприйняття. 

Вони обирають об’єктом показу відому персоналію, тип, сформований певними 

чинниками, особистісними, соціальними, історичними колізіями чи проявлений у 

ситуації, який залежить від зовнішніх факторів і нездатний бути індивідуальністю, 

чи явище, котре впливає на сьогодення громади. Реципієнт постає безпосереднім 

учасником події чи розмови, актуалізує власні спогади, колізії долі, чуття, 

відгукується на апеляцію оповідача. Мала проза з виразною комічною домінантою 

представляє комплексне бачення українства й України крізь призму 

багатовимірного часопростору реалій перевернутого буття. 

За тоталітарної шовіністичної радянської системи письменники материкового 

краю віддають збереження духового буття еміграційній літературі, яка зберігає 

духовні засади, етногенетичну пам'ять. Діяльність шістдесятників і дисидентів 

актуалізує справжні константи сущого, викриваючи реалії та зосереджуючись на 
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людині, яка виступає самообсерватором-аналітиком. Прозаїки досліджують етапи 

розвитку людини, причини деформації первинного сприйняття, що руйнують межу 

добра і зла. Вибір формальних та змістових складників залежить від мети автора, 

його пріоритетів, розуміння місця людини у системі онтологічних координат. 

Письменники порушують історичні, соціальні, психологічні й філософські аспекти, 

досліджують ініціації, співвідношення макро- і мікрокосмосу, внутрішні та зовнішні 

чинники зміни єства, роль індивіда у створенні цілісної картини буття.  

Здобуття незалежності зумовлює потребу пошуку «Я», котре долає штучні 

комплекси меншовартості, позбуваючись масок заради захисту єства. Проза 

останніх десятиліть ХХ ст. відкидає шаблони радянського періоду, привертає увагу 

до внутрішньої людини (кордоцентризм).  

Тож історія національного письменства відображає увесь спектр життя 

українства протягом століть в екзистенційно-онтологічному зрізі, а дисертація 

постає спробою репрезентувати парадигму національного буття у координатах малої 

прози кінця ХІХ–ХХ століть. 

Ключові слова: мала проза, онтологія, екзистенційний вибір, буття, жанр, 

сміховий дискурс, мілітарний дискурс, література для дітей та про дітей, 

кордоцентризм, рефлексія. 

SUMMARY 

TkachenkoTetiana. Ontological-Existential Basis of Ukrainian Small Prose from the 

Еnding 19
th
–20

th 
Century. – Manuscript.  

Thesis for the Doctoral Degree of Philology in specialty 10.01.01 – Ukrainian 

literature. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The research of ontological-existential aspect determines the literary work as unique 

material and spiritual substance. On the one hand, it is a multilevel formal and substantial 

integrity that contains unchanged components. They ensure its functioning in the 

communicative field. On the other hand, the artistic text reveals phenomenal accents. The 

author, the work and the interpreter interact. They enrich the texts with new meanings and 
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associations, present innovative findings, designate the essence of the characters, invite to 

the conversation and analyze the reader. The period of study and presentation of a diverse 

palette of small prose of well-known, little-known and unknown writers proves the 

equivalence of hapax legomenon, despite the absence or recognition of a person in 

scientific discourse. The common immanent foundations of the interesting work in 

ontological concepts express the existential choice as the leitmotif of anthropocentric 

artistic literature from fin de siècle. It is very important for understanding the specifics of 

Ukrainian literature. 

Military and laughing discourses reflect the dialectics of being. They represent 

forms of resistance in the border situation, which leads to the boundary being. Children's 

and adult universes demonstrate interdependence and continuity of being-in-the-world. 

Micro and macroworlds are interrelated. "Dasein" is the unifying concept of the four 

spheres. It becomes the initial impetus to the construction of the project "personal - public 

- national – universal" and represented in the art of the word. So, the need for a 

comprehensive study of the literary work as a historical, cultural and personal-national 

phenomenon determines the relevance of this work. 

This thesis offers a system analysis to the Ukrainian small prose in the ontological 

and existential dimension. For the first time, investigation comes over the centennial 

discourse of the national artistic literature. It reveals ontological-existential concepts in the 

formal and substantial unity, proves the integrity of national literature in diversity. The 

paper defines the actual ontological nature of the genre, which itself adjusts and is 

determined by the existential components of the literary work. The method of «close / 

attentive / deep reading» enables multidimensional analysis of artistic text as a self-

sufficient unique phenomenon, which capable to produce / provoke of constantly 

producing new meanings. The work introduces a large number of little-known and 

unknown authors into scientific circulation. For the first time, it presents a mosaic of 

multi-genre and multi-styleworks of Ukrainian small prose at the end of the 19
th
–                 

20
th
 century, which, due to the synthesis of personal, social and human realms, forms a 

coherent picture of national life in literary coordinates.   
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The work analyzes the concepts of the existence of author's text; outlines the artistic 

picture of the revolutionary-military conflicts of the 20
th

 century in the small prose; 

determines the continuity of the liberation struggles in the national coordinates of 

literature; uncoveres features of laughing discourse in Ukrainian writing; inquires the 

meaning of the existential choice in the metamorphoses of the hero of Ukrainian small 

prose; reveales the axiological accents of self-identification; examines the ontological 

dominant literature for children and about children; sindles the intentions of the 

«philosophy of the heart» in the sensory reception and interpretation of the world; studies 

the dialectics of being in the small epic forms; accentuates the concepts of life and death in 

the time-spatial projection of the novels; generalizes the disclosure of the micro-and 

macrocosm in autobiographical narration. 

The border of the 19
th

–20
th 

centuries shows the wealth of the inner world of man. 

The national literature begins to evidences the final transition from the objective to the 

subjective image, from "being-in-the-world" to "self-being". 

The bloody element of the first decades defines the ultimate situation as a permanent 

state of man. Large-scale changes and events immerse a person in a sealed space, make it 

impossible for a subjective desire to free themselves from external pressure. The 

individual is compelled to exist in the borderline situation to choose the ultimate being, 

which embodies the physical resistance of the spirit, destroys the simulacra. The man 

reveals the value of the being. The militaristic discourse of small prose of the  20
th
 century, 

amply filled with immediate participants or witnesses of events, affirms the unity of the 

nation in the struggle for the liberation of the Motherland. It is established that the 

psychological condition determines the genre choice. Most of the stories are embodied in 

laconic forms (stories with a novelistic construction), which is due to the tempo of the 

reflected conflicts and the need to quickly comprehend the new realities. Writers cover the 

progress of the nation – from a doomed flock, ideologically captured communal 

apologists, insurgent outbursts to an independent military force – through the subject-

object dimension of  the documentary-artistic prose. 

Laughing discourse is the another resistance-defense. It preserves and gaines even 

greater urgency during the domination of the Soviet occupation regime. Writers-humorists 
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illuminate the phenomena of reality through the prism of the individual worldview. They 

choose a well-known person, a type formed by certain factors, personal, social, historical 

collisions or manifestations in a particular situation that depends on external factors and 

can be an individuality, or a phenomenon that affects the present community. The 

recipient is a direct participant in an event or conversation, actualizes his own memories, 

collisions of fate, feelings, responds to the narrator's appeal. Small prose with expressive 

comic dominant represents a complex vision of Ukraine through the prism of the 

multidimensional space-time of the reality of inverted being.  

According to the totalitarian chauvinistic Soviet system, the writers of the 

continental edge give preservation of the continuity of the national life to emigration 

literature, preserves the spiritual foundations, ethnogenetic memory. The generation of the 

sixties and dissidents actualizes the real constants of existence, expose the realities and 

focuses on the person who acts as a self-observing analyst.Writers examine the factors of 

human development, the causes of deformation of the primary perception, destroy the 

borderline between good and evil. The choice of formal and content components depends 

on the purpose of the author, his/ her priorities, understanding of the place of man in the 

system of ontological coordinates. Prose writers explore historical, social, psychological 

and philosophical aspects, initiations, the relationship between macro and microcosm, 

internal and external factors of the essence change, the role of the individual in creating 

the integral picture of life.The finding of independence makes it necessary to search for 

the "I", which overcomes the artificial complexes of inferiority, gets rid of masks for the 

protection of the being. Prose of the last decades of the 20
th
 century discards the patterns 

of the Soviet period, draws attention to the true person (cordocentrism).  

Therefore, the history of national literature reflects the entire spectrum of Ukrainian 

life for centuries in the ontological-existential section, and the dissertation is an attempt to 

present the paradigm of national existence in the coordinates of small prose from the 

ending 19
th
–20

th
 centuries. 

Key words: small prose, ontology, existential choice, being, genre, laughing 

discourse, military discourse, literature for children and aboutchildren, cordocentrism, 

reflection. 
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праць / За ред. В.Д. Будака, М.І. Майстренко. – Миколаїв : Миколаївський 

національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2013. – Випуск 4.11 (90). –           

С. 270–277. 

4. Ткаченко Т. Значення повторюваного наративу в прозі С. Яричевського / 

Тетяна Ткаченко // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і 

літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / Гол. ред. В.А. Зарва. – 
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Бердянськ : Бердянський державний педагогічний університет, 2013. – Випуск 

XXVII. – Ч.1. – С. 428–433. 

5. Ткаченко Т. Показ творчої лабораторії письменника у малій прозі доби 

fin de siècle / Тетяна Ткаченко // Вісник Запорізького національного університету : 

збірник наукових праць. Філологічні науки / Гол. ред. П.І. Білоусенко ; ред.                    

Т.В. Хом’як. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. –  №1. –             

С. 43–47. 

6. Ткаченко Т. Материнська рефлексія у прозі Л. Гринюка і                         

С. Яричевського / Тетяна Ткаченко // Наукові записки Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : 

Літературознавство : збірник наукових праць / За ред. М.П. Ткачука. – Тернопіль : 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 

2013. – Випуск 37. – С. 170–177. 

7. Ткаченко Т. Педагогічна рефлексія у творах Костянтини Малицької / 

Тетяна Ткаченко // Науковий вісник Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки : збірник наукових праць 

/ Гол. ред. М.В. Мірченко. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет 

імені Лесі Українки 2014. – №19 (296). – С. 141–146. 

8. Ткаченко Т. Домінанти малої прози Людмили Старицької-Черняхівської 

/ Тетяна Ткаченко // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького. Серія «Філологічні науки» : збірник наукових праць / Гол. ред.             

В.Т. Поліщук. – Черкаси : Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького, 2015. – №5 (338). – С. 44–52. 

9. Ткаченко Т. Флористична символіка у малій прозі Дарії Віконської та 

Уляни Кравченко / Тетяна Ткаченко // Теоретична і дидактична філологія : збірник 

наукових праць. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди» / Гол. ред. М.П. Корпанюк ; ред. О.Д. Кулик, 

Л.М. Овсієнко, Н.Ю. Сердюк. – Переяслав-Хмельницький : «Видавництво КСВ», 

2015. – Випуск 19. – С. 148–159. 
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10. Ткаченко Т. Суїцидальна проблематика у малій прозі Архипа Тесленка й 

Олексія Плюща / Тетяна Ткаченко // Компаративні дослідження слов’янських мов і 

літератур : Пам’яті академіка Леоніда Булаховського : збірник наукових праць ; 

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка / 

Гол. ред. Ю.Л. Булаховська. – К. : Освіта України, 2015. – Випуск 27. – С. 369–378. 

11. Ткаченко Т. Образки Павла Крата / Тетяна Ткаченко // Наукові записки 

Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка. Серія : Літературознавство : збірник наукових праць / За ред.                       

М.П. Ткачука. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет 

імені Володимира Гнатюка, 2015. – Випуск 42. – С. 119–125. 

12. Ткаченко Т. Образ наратора у малій прозі Осипа Турянського / Тетяна 

Ткаченко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 

Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І.В. Ковальчук,                  

Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного 

університету «Острозька академія», 2015. – Випуск 54. – С. 222–225. 

13. Ткаченко Т. Жанрове розмаїття малої прози Ольги Кобилянської / 

Тетяна Ткаченко // Вісник Запорізького національного університету : збірник 

наукових праць. Філологічні науки / Гол. ред. П.І. Білоусенко ; ред. І.Я. Павленко, 

Т.В. Хом’як. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2015. – №1. –            

С. 285–293. 

14. Ткаченко Т. Структурні особливості «Старобутніх повісток» Ігоря 

Костецького / Тетяна Ткаченко // Науковий вісник Миколаївського національного 

університету імені  В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : 

збірник наукових праць / За ред. О.С. Філатової. – №1 (15), квітень 2015. –  

Миколаїв : Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 

2015. – С. 196–200. 

15. Ткаченко Т. Акценти малої прози Михайла Старицького / Тетяна 

Ткаченко // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових 

праць : Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького ; 

Осередок Наукового товариства Шевченка в Черкасах / Гол. ред. В.Т. Поліщук. – 
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Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.А., 2015. – Випуск двадцять перший – двадцять 

другий. – С. 161–178.  

16. Ткаченко Т. Антиномія «свій – чужий» у малій прозі Уляни Любович / 

Тетяна Ткаченко // Філологічний дискурс : збірник наукових праць ; Хмельницька 

гуманітарно-педагогічна академія / Гол. ред. В.П. Мацько. – Хмельницький : 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2016. – Випуск 3. – С. 176–185. 

17. Ткаченко Т. Етюди Людмили Зілинської / Тетяна Ткаченко // 

Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – К. : 

Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2016. – Випуск 46. – С. 289–298. 

18. Ткаченко Т. Значення ретроспекції у прозописьмі Віталія Колодія / 

Тетяна Ткаченко // Науковий вісник Миколаївського національного університету 

імені  В.О. Сухомлинського. Філологічні науки (літературознавство) : збірник 

наукових праць / За ред. О.С. Філатової. – №1 (17), травень 2016. – Миколаїв : 

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2016. –                  

С. 263–269. 

19. Ткаченко Т. Паралельні світи Романа Бабовала / Тетяна Ткаченко // 

Наукові записки. Серія : Філологічні науки : збірник наукових праць ; 

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира 

Винниченка / Гол. ред. О.А. Семенюк. – Кіровоград : РВВ Кіровоградського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 2016. – 

Випуск 148. – С. 150–156. 

20. Ткаченко Т. Мілітарний зріз малої прози Юліяна Мовчана / Тетяна 

Ткаченко // Філологічний дискурс : збірник наукових праць ; Хмельницька 

гуманітарно-педагогічна академія / Гол. ред. В.П. Мацько. – Хмельницький : 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2016. – Випуск 4. – С. 165–172. 

21. Ткаченко Т. Онтологічний вимір прози Михайла Андрієнка-Нечитайла / 

Тетяна Ткаченко // Вісник Запорізького національного університету : збірник 

наукових праць. Філологічні науки / Гол. ред. П.І. Білоусенко ; ред. І.Я. Павленко, 

Т.В. Хом’як. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. –  №1. –            

С. 42–50. 
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22. Ткаченко Т. Актуалізація національних концептів у малій прозі Леоніда 

Мосендза / Тетяна Ткаченко // Філологічний дискурс : збірник наукових праць ; 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія / Гол. ред. В.П. Мацько. – 

Хмельницький : Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 2017. – Випуск 5. – 

С. 146–154. 

23. Ткаченко Т. Трансформація образу гайдамаки в українській літературі 

(поема Т. Шевченка «Гайдамаки» та оповідання В. Підмогильного «Гайдамака») / 

Тетяна Ткаченко // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць ; Інститут 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Гол. ред.               

Г.Ф. Семенюк, відп. ред. І.Л. Приліпко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2017. – 

Випуск двадцятий. – С. 194–200. 

 

Публікації в наукових періодичних виданнях іноземних держав 

 

1. Tkachenko T. The Role of the Title in the Textual Structure of the Works by 

Anatoliy Shevchuk. Роль назви у текстовій організації творів Анатолія Шевчука / 

Tetiana Tkachenko // Spheres of Culture. Journal of Philology, History, Social and Media 

Communication, Political Science, and Cultural Studies. Branch of Ukrainian Studies of 

Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, 2015. – Volume XI / Ed. Ihor Nabytovych ; 

red. Stefan Kozak, Yaroslav Polishchuk, Petro Mats'kiv, Oleh Tyshchenko. – S. 241–252. 

2. Tkaczenko T. Interpretacja artystyczna «króla sportu» jako wizji życia w 

ukraińskich małych formach narracyjnych. Художня інтерпретація «короля спорту» як 

візії життя в українській малій прозі / Tetiana Tkaczenko // Sport w literaturze i 

kulturze. – Tom II serii «Problemy współczesnej humanistyki» / Red. M. Bracka,                    

A. Bracki, M. Żmudzka-Brodnicka, M. Brodnicki, O. Bondarewa. – Gdańsk–Kijów : 

Athenae Gedanenses, 2015. – S. 103–117. 

3. Tkachenko T. The Human’s Self-Discoveryin the Prose of Marta Tarnavska. 

Самопізнання людини у прозі Марти Тарнавської / Tetiana Tkachenko // Spheres of 

Culture. Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political 

Science, and Cultural Studies. Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodovska 
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University in Lublin, 2016. – Volume XІІI / Ed. Ihor Nabytovych ; red. Stefan Kozak, 

Yaroslav Polishchuk, Petro Mats'kiv, Oleh Tyshchenko. – S. 164–174. 

4. Tkachenko T. The Mosaic of Ukrainian Insurgent Army of Yaroslav 

Kurdydyk. Упівська мозаїка Ярослава Курдидика / Tetiana Tkachenko // Spheres of 

Culture. Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political 

Science, and Cultural Studies. Branch of Ukrainian Studies of Maria Curie-Sklodovska 

University in Lublin, 2016. – Volume XІV / Ed. Ihor Nabytovych ; red. Stefan Kozak, 

Yaroslav Polishchuk, Petro Mats'kiv, Oleh Tyshchenko. – S. 180–188. 

5. Tkachenko T. The Illusion of Reality in the Small Prose of Valentyn 

Tarnavskyі. Ілюзія реальності в малій прозі Валентина Тарнавського / Tetiana 

Tkachenko // Spheres of Culture. Journal of Philology, History, Social and Media 

Communication, Political Science, and Cultural Studies. Branch of Ukrainian Studies of 

Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, 2016. – Volume XV / Ed. Ihor Nabytovych 

; red. Stefan Kozak, Yaroslav Polishchuk, Petro Mats'kiv, Oleh Tyshchenko. – S. 245–

253. 

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

 

1. Ткаченко Т. Мариністичні мотиви у мініатюрах Дніпрової Чайки / 

Тетяна Ткаченко // Література: класична спадщина і сучасність : збірник наукових 

праць ; Київський міжнародний університет / Гол. ред. О.Н. Мушкудіані. – К. :           

Вид-во «Київського міжнародного університету», 2012. – С. 262–272. 

2. Ткаченко Т. Прозові перлини Павла Грабовського / Тетяна Ткаченко // 

Українська мова і література в школах України / Гол. ред. С. Караман; ред.                     

Г. Мазоха, О. Авраменко. – К. : Видавництво «Педагогічна преса», 2014. – №12 

(140). – С. 22–24. 

3. Ткаченко Т. Генологічна специфіка малої прози Михайла Осадчого / 

Тетяна Ткаченко // Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник 

наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка. Humanities science current issues : Interuniversity 

collection of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University Young Scientists 
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Research Papers. 2015. – Випуск 11 / За ред. М.П. Пантюка, В.І. Ільницького. –                      

С. 201–207. 

4. Ткаченко Т. Метафоризація буття у малій прозі Миколи 

Вінграновського / Тетяна Ткаченко // Українська мова і література в школах України 

/ Гол. ред. С. Караман; ред. Г. Мазоха, О. Авраменко. – К. : Видавництво 

«Педагогічна преса», 2015. – №12 (152). – С. 15–19. 

5. Ткаченко Т. Новелістика Ірини Винницької / Тетяна Ткаченко // 

Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник наукових праць 

молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана 

Франка. Humanities science current issues : Interuniversity collection of Drohobych Ivan 

Franko State Pedagogical University Young Scientists Research Papers. 2015. –               

Випуск 13 / За ред. М.П. Пантюка, В.І. Ільницького. – С. 231–237. 

6. Ткаченко Т. Бурлескні тенденції в циклі Івана Керницького «Рідними 

обніжками» / Тетяна Ткаченко // Слово і Час / Гол. ред Л. Скупейко. – №7 (667). – 

2016. – С. 56–62. 

7. Ткаченко Т. Модерністські пошуки Уласа Самчука у збірці 

«Віднайдений рай» / Тетяна Ткаченко // Path of Science: International Electronic 

Scientific Journal. Траекторія науки : електронний науковий журнал. ISSN 2413-9009. 

Розділ «Філологія». – 2016. – Т. 2, №3 (8). – Режим доступу : 

http://www.pathofscience.org (С. 4.1-4.10. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/trna_2016_2_3_17). 

 

Тези наукових доповідей 

 

1. Ткаченко Т. Образ матері у прозі початку ХХ століття / Тетяна Ткаченко 

// Проблеми державного будівництва в Україні №22 : збірник матеріалів                          

ХХ Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в євроінтеграційних 

процесах» (Київський міжнародний університет, 15–16 лютого 2014 року) / За ред. 

О.Н. Мушкудіані, І.П. Ющука. – К. : Київський міжнародний університет, 2014. –            

С. 186–189.  

http://www.pathofscience.org/
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2. Ткаченко Т. Особливості ідіостилю Олега Ольжича-прозаїка  / Тетяна 

Ткаченко // Розвиток сучасної освіти і науки : результати, проблеми, перспективи : 

тези ІІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених 

(Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,                    

26–27 березня 2015 року, Дрогобич) / Ред.-упоряд. : В. Ільницький, А. Душний,               

І. Зимомря. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 172–174. 

3. Ткаченко Т.  Специфіка «масовизму» малої прози Олександра 

Гаврилюка / Тетяна Ткаченко //  Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції «Масова література: проблема інтерпретації, змісту та форми»(16–17 

жовтня 2015 року) : Міністерство освіти і науки України, Миколаївський 

національний університет імені В.О. Сухомлинського, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Бердянський державний педагогічний 

університет, Університет імені Миколаса Ромериса (Латвія), Університет імені 

Баббеша-Бояї (Румунія) / За ред. О.С. Філатової. – Миколаїв : Миколаївський 

національний університет імені В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 142–144. 

4.  Ткаченко Т. Виміри життя у «Листах з-поза дзеркала» Володимира 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження.  

Актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена відсутністю в 

українському літературознавстві комплексного дослідження онтологічно-

екзистенційних концептів української малої прози кінця ХІХ–ХХ століть крізь 

призму ідейно-тематичних, образних, жанрово-структурних, стильових 

особливостей. Онтологічно-екзистенційний аспект дослідження письменства 

визначає твір як унікальну матеріально-духову субстанцію. З одного боку, це 

багаторівнева формозмістова цілісність, яка містить незмінні складники, що 

забезпечують її функціонування у комунікативному полі. З другого боку, художній 

текст розкриває феноменальні акценти, коли взаємодіють автор, твір й 

інтерпретатор, збагачуючись модерними смислами та представляючи новаторські 

знахідки, які вирізняють ідіостиль, окреслюють суще персонажів, спонукають до 

співрозмови і самообсервації читача. Охоплення об’єктивної та суб’єктивної царини 

можливе за філософського зрізу, що дозволяє побачити загальне в одиничному й 

навпаки. Період вивчення і презентація розмаїтої палітри малої прози відомих, 

малознаних та невідомих авторів доводить рівноцінність hapax legomenon, 

незважаючи на визнання / відсутність постаті у науковому контексті. Спільність 

іманентних основ літературного твору в онтологічних концептах визначає 

екзистенційний вибір лейтмотивом антропоцентричної художньої словесності від  

fin de siècle, що вкрай важливо для розуміння специфіки українського письменства. 

Мілітарний та сміховий дискурси утілюють діалектику життя, оскільки 

представляють прояви опору в межовій ситуації, яка спонукає до граничного буття. 

Дитячий та дорослий універсуми доводять взаємозалежність і неперервність буття-

у-світі, де макро- і мікросвіти корегують одне одного. Наскрізним стрижнем 

чотирьох царин виступає «Dasein» (М. Гайдеґґер), що стає первинним поштовхом до 

розбудови проекції «особисте – суспільне – національне – загальнолюдське», 

актуалізованої в мистецтві слова. Тож актуальність роботи зумовлена потребою 

всебічного осмислення літературного твору як історико-культурного й особистісно-
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етнічного феномену. Дисертація постає спробою репрезентувати парадигму 

національного буття у координатах малої прози кінця ХІХ–ХХ століть.  

Історія української літератури – це безперервний процес боротьби за 

утвердження самобутності народу і права України бути соборною незалежною 

державою, джерела якої сягають прадавньої Трипільської цивілізації. Письменство 

постає люстром буття індивіда, спільноти, країни в духовому, духовному й 

фізичному вимірах, у діахронічному та синхронічному аспектах, оскільки нотує 

зміни і константи особистісно-громадського ґатунку. Варто зауважити, що кожна 

доба мала головні риси, які потім відкидала чи видозмінювала наступна. Проте 

своєрідна реінкарнація розмаїття відбулася у ХХ ст.  

Пантеїстичне Трипілля підкреслює нерозривність людини і природи, матерії 

та духу, що засвідчує відсутність категорії смерті у саможертві, нескінченності 

життя в переродженні. Християнські імперативи Середньовіччя витворюють 

антиномію світів, тіла і душі, утверджуючи марність подолати герметичність 

земного буття. Переосмислення античності в Русинському Ренесансі з обов’язковою 

етнічною належністю виказує пріоритет духового складника, котрий забезпечує 

безмір пошуків у відкритому зовнішньому просторі. Козацьке бароко розкриває 

здатність народу сформувати націю в самостійному врядуванні, коли індивід і 

громада становлять цілість. Втрата свободи, остаточне загарбання території, 

духовних та матеріальних надбань чужинцями зумовлює переосмислення 

історичних подій, значення у міжнародному обширі. Тому ХІХ ст. окреслює засади 

збереження унікальної спільноти, де головує гуманітарний розвиток, підґрунтям 

котрого стає мова як духова субстанція буття.  

Пам’ять про велич Княжої доби, прагнення розбудувати вільну Землю, втілені 

у спалахах визвольних змагань. Спорадичні рухи опору, перманентні відродження, 

зіштовхуються з відсутністю консолідації та об’єктним трактуванням українства. 

Через брак власних дієздатних офіційних інституцій, воєнних структур і політичних 

організацій, шовіністичні методи окупантів, територіальну розірваність єдиної 

країни, що деформує психіку й корегує менталітет, культурна еліта набуває статусу 

речників нації у мистецькій, публіцистичній, науковій царинах, посиленим 
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громадсько-просвітницькою діяльністю. Художня словесність рідною мовою 

виступає чинником об’єднання громади завдяки спільним для заходу та сходу 

порушеним етнічним, соціальним, економічним питанням, публічним дискусіям, 

комунікації наддніпрянців і наддністрянців у періодичних виданнях, збірниках й 

альманахах, рецензіях, відкритому листуванні, що стає потужним поштовхом до 

співпраці заради спільної мети. Звернувши увагу на сенситивну рецепцію та 

інтерпретацію подій (сентименталізм, романтизм), причинно-наслідковий зв’язок 

між становленням індивіда й оточенням, зовнішніми перипетіями (реалізм), 

письменники, з одного боку, показали вичерпаність канону, але, з другого боку, 

окреслили жанровий потенціал, смислове наповнення літератури наступного 

століття з виразною антропоцентричною домінантою. 

Межа ХІХ–ХХ ст. показує багатство внутрішнього світу людини завдяки 

розвитку психології, філософії, політології, соціології, виявляє потребу переглянути 

наявні моделі устрою, що зумовлює й темпоритм урбанізованого простору. 

Національне письменство починає студіювати новітні теорії («надлюдини»                  

Ф. Ніцше, психоаналізу З. Фройда, аналітичної психології К.-Ґ.Юнґа, песимізму             

А. Шопенгауера, інтуїтивізму А. Берґсона), спираючись на власну – кордоцентризм 

(Г. Сковороди та П. Юркевича), засвідчує остаточний перехід від об’єктного до 

суб’єктного зображення, від «буття-у-світі» до «самобуття», переінакшує ракурс 

бачення множинності людини: усталений бароковий вибір (герой / пройдисвіт) 

замінює екзистенційний, втілений у концептах життя і смерті, що набувають не 

тільки фізичного, але й духовного виміру. Багаторівневість зазначених питань 

спричинює розвиток власне рефлексивної літератури. Бажання відтворити миттєві 

емоції, думки, осяяння у потоці свідомості зумовлює домінування малих епічних 

форм, чому сприяє інтертекстуальна та інтерсеміотична взаємодія складників різних 

сфер: від синтезу мистецтв, міжродової та жанрової дифузії до універсалізації 

знакових систем (метатекст). Це засвідчує полістилізм (імпресіонізм, експресіонізм, 

символізм, неоромантизм, необароко, неореалізм, сюрреалізм, футуризм) і 

генологічне розмаїття малої прози – шкіц, етюд, образок, ескіз, нарис, увертюра, 

фотографія, новела, оповідання, поезія у прозі, легенда, замальовка, малюнок, 
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фантазія, казка, лист, анекдот, байка, репортаж, трактат, мініатюра, роздум, притча, 

гумореска, фантасмагорія тощо.  

Кривава стихія перших десятиліть визначає межову ситуацію постійним 

станом людини. Революції та Перша світова війна виказують прірву між 

національно-культурними здобутками і маргінальним місцем народу в системі 

міжнародних координат. Ця невідповідність спричинює визвольні змагання, 

державні утворення (військово-політична галузь) та розквіт сузір’я «розстріляного 

відродження» (гуманітарна царина), втілені у граничному бутті – виборі еліти. 

Вірячи  «більшовицькій» українізації, митці поєднують особисте й громадське в 

ідеологічній утопії автономного майбутнього, що детермінує подальшу долю 

«страченого покоління» та України.  

Радянський режим вибудовує псевдобуття за допомогою соцреалізму, знищує 

розумне й креативне «Я», нівелює осібне життя. Симулякр, пропагований ЗМІ та 

соцреалістичною культурою зомбування, перетворює особу на керований гвинтик 

або примушує до внутрішньої еміграції – межового виміру як духового ескапізму. 

Затиснутий у замкнений часопростір індивід існує в нав’язаному шовіністичному 

форматі, який суперечить його сутності, захищеній етногенетичною пам’яттю. 

Позбавлені свободи творчості письменники материкового краю віддають 

збереження неперервності національного буття еміграційно-діаспорній літературі на 

кілька десятиліть. Діяльність шістдесятників і дисидентів актуалізує справжні 

константи сущого, викриваючи реалії та зосереджуючись на людині, яка виступає 

самообсерватором-аналітиком. Відкриття кордонів за перебудови, плюралізм, 

уседозволеність і незалежність зумовлюють потребу пошуку «Я», котре долає 

штучні комплекси меншовартості, позбуваючись масок заради захисту єства. Тож 

історія українського письменства відображає увесь спектр життя українства 

протягом століть в екзистенційно-онтологічному зрізі. 

Осмислення художніх трансформацій триває від ХІХ ст. У вітчизняному 

літературознавстві наявні комплексні дослідження та студії окремих періодів 

розвитку художньої словесності («История древней русской словесности» (1839) й 

«Начатки русской филологии» (1848) М. Максимовича, «Історія літератури руської» 
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(1882–1894) О. Огоновського, «Русько-українська література» (1898) і «Нарис 

історії українсько-руської літератури до 1890 р.» (1910) І. Франка, «Начерк історії 

української літератури» (1909–1912) Б. Лепкого, «Історія українського письменства» 

(1912) С. Єфремова, «Короткий огляд українського письменства: від 11 до                      

18 століття: для ужитку молодіжи» (1917) О. Макарушка, «Нове українське 

письменство» (1924), «До джерел» (1926), «Від Куліша до Винниченка» (1929)               

М. Зерова, тритомна «Історія української літератури» (1920–1924) М. Возняка, 

«Історія української літератури» у 5 т. (1923–1927) М. Грушевського, «Історія 

української літератури» (1942) Д. Чижевського, «Історія української літератури» 

(1947) Л. Білецького, «Історія української літератури» у 8 т. (1967–1971) за ред.               

Є. Кирилюка, «Історія української літератури» у 2 т. (1987–1988) за ред. І. Дзеверіна, 

«Історія української літератури ХІ–ХVІІІ ст.» (2009) за ред. П. Білоуса, 

«Західноукраїнська література 30-х років ХХ ст.: проблема національної 

ідентичності» (1996) Стефанії Андрусів, «Концепція людини і світу в українській 

діаспорній прозі ХХ століття» (2010) В. Мацька, «Українське шістдесятництво: 

профілі на тлі покоління» (2010) Людмили Тарнашинської, «Історія української 

літератури: кінець ХІХ – поч. ХХІ ст.» у 10 т. (2013–1017; 5 томів) Ю. Коваліва, 

«Історія української літератури ХХ – поч. ХХІ ст.» у 3 т. (2013) за ред. В. Кузьменка, 

«Історія української літератури» у 12 т. (2013–2017; 4 томи) за ред. В. Дончика та 

ін.). Вивчення загальних тенденцій розвитку тільки почасти розкриває онтологію 

твору, пов’язану із синкретизмом макро- і мікрокосму в осягненні, сприйнятті й 

тлумаченні світу. Ця взаємообумовленість визначає координати суб’єктивного / 

об’єктивного в рецепції та інтерпретації уявного і дійсного буття, спричинює 

домінування певних стилів, напрямків, жанрів та проблемно-тематичне наповнення 

текстів, детермінує художній процес.  

Доречно зауважити, що 1993 р. С. Карасьов запроваджує термін «онтологічна 

поетика», розглядає текст «інваріантом» («втораяреальность»), який містить 

«персональну міфологію» автора [131]. Проте опертя винятково на речовинність 

звужує художньо-вербальну царину через відкидання несвідомого (інстинкти, 

сновидіння, марева) і надсвідомого (творча інтуїція). Крім того, історія-домисел 

http://elib.nplu.org/view.html?&id=7797
http://elib.nplu.org/view.html?&id=7760
http://elib.nplu.org/view.html?&id=7760
http://elib.nplu.org/view.html?&id=7760
http://litopys.org.ua/hrushukr/hrushe.htm
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може бути не «другою реальністю», натомість єдиною справжньою, особливо в 

умовах диктаторських режимів чи глибше – у сучасному соціумі, коли відбувається 

тотальне, передусім сугестивне, зомбування медіа-ресурсами. Тому варто з’ясувати 

чинники та складники літературного тексту в онтологічному вимірі, що є 

необхідним і актуальним дослідженням за глобалізації, котра відкидає самоцінність 

унікального (hapax legomenon), репрезентованого не тільки напрямком, течією, 

школою, авторським ідіостилем, але й окремим твором.    

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

Дисертацію виконано у межах науково-дослідних програм та планових тем 

кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

зокрема теми «Мови та літератури народів світу: взаємодія і самобутність» (номер 

державної реєстрації 11БФ044-01; науковий керівник – д. філол. н., проф.                    

Г.Ф. Семенюк). Тема дисертації затверджена на засіданні Бюро наукової ради НАН 

України з проблеми «Класична спадщина та сучасна художня література» (протокол 

№ 1 від 12 травня 2015 р.) та уточнена на засіданні Вченої ради Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 2 від  

26 вересня 2017 р.) 

Мета роботи: дослідити онтологічно-екзистенційні основи української малої 

прози кінця ХІХ–ХХ століть крізь призму жанрово-стильових, ідейно-тематичних, 

образних домінант. 

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань:  

 проаналізувати онтологію літературного твору;  

 окреслити художню візію революційно-воєнних колізій початку ХХ ст.                

у малій прозі;  

 визначити спадкоємність визвольних змагань у координатах літератури;  

 встановити особливості сміхового дискурсу в українському письменстві;  

 простудіювати діалектику буття в малих епічних формах;  

 виявити аксіологічні акценти самоідентифікації у малій прозі; 
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 з’ясувати онтологічні домінанти літератури про дітей та для дітей;  

 виокремити інтенції «філософії серця» у сенсорній рецепції та інтерпретації 

світу;  

 охарактеризувати значення екзистенційного вибору в метаморфозах героя 

української малої прози; 

 вирізнити концепти життя і смерті у часопросторовій проекції новелістики; 

 узагальнити розкриття мікро- і макросвітів у автобіографічній нарації. 

Об’єкт дослідження – малі прозові твори представників материкового та 

еміграційного українського письменства.           

Предмет дослідження – онтологічно-екзистенційний вимір української малої 

прози кінця ХІХ–ХХ ст.  

Теоретико-методологічною основою дисертації стали праці Віри Агеєвої,           

В. Барки, Ю. Безхутрого, Тетяни Бовсунівської, Мирослави Гнатюк, Г. Грабовича, 

О. Грицая, Тамари Гундорової, Антоніни Гурбанської, І. Денисюка, М. Євшана,                 

І. Зуба, Наталі Іщук-Пазуняк, Лідії Кавун, Л. Карасьова, І. Качуровського, Віталіни 

Кизилової, Ірени Книш, Ю. Коваліва, Нонни Копистянської, Г. Костюка,                           

І. Кошелівця, Ю. Кузнецова, Світлани Ленської, Ю. Лотмана, Наталі Мафтин,                  

В. Мацька, Раїси Мовчан, Марії Моклиці, Лариси Мороз, І. Набитовича,                         

М. Неврлого, М. Павлишина, Ф. Погребенника, В. Поліщука, Ірини Приліпко, Віри 

Просалової, Олени Романенко, Ірини Руснак, Валерії Смілянської, Людмили 

Тарнашинської, А. Ткаченка, О. Ткачука, Ольги Турган, В. Фащенка, І. Франка, 

Олександри Черненко, Д. Чижевського, Наталі Шумило, Галини Яструбецької та 

інших літературознавців; історичні та лінгвопсихологічні дослідження                             

В. В’ятровича, О. Потебні, Р. Мей, Ж.-М. Шеффера та ін.; теоретико-методологічні, 

філософські студії М. Бахтіна, А. Бергсона, М. Бердяєва, Г.-Ґ. Ґадамера,                           

М. Гайдеґґера, Е. Гуссерля, В. Дільтея, А. Камю, С. Кримського, Ж.-П. Сартра,               

Г. Сковороди, Ц. Тодорова та ін. 

Методи дослідження. Для досягнення мети і розв’язання визначених завдань 

у роботі застосовано комплексний інтегральний підхід до вивчення літературних 

явищ, який містить філологічний («уважне читання»), інтертекстуальний (аналіз 
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біблійних, міфологічних, фольклорних образів-символів, наголос на послуговуванні 

принципами «класичних» авторів і новому баченні героїв Г. Квітки-Основ’яненка, 

М. Гоголя, І. Нечуя-Левицького, І. Карпенка-Карого, Остапа Вишні та ін., залучення 

(епіграфи, текстові вкраплення, назви) й модерне смислове наповнення уривків із 

творів, реінтерпретація мотивів та сюжетів, жанрів Т. Шевченка, І. Франка, М. 

Коцюбинського, В. Самійленка), біографічний (відбір художніх текстів очевидців та 

свідків подій, особливо в дослідженні мілітарного зрізу малої прози, висвітленні 

специфіки автобіографічної нарації рефлексивного письменства), порівняльно-

історичний (зіставлення домінант літератури відмінних часових періодів і 

просторових меж) методи, акцентує онтологічно-екзистенційний (вибір, буття / 

існування) аспект у філософсько-психологічному (дослідження самообсервацій, 

рефлексій) дискурсі української літератури.  

Варто зауважити, що головним у дослідженні є метод «close reading» – 

«глибинне / ретельне прочитання». Увагу зосереджено передусім на творі, його 

формальних і змістових складниках, трактуванні як своєрідному різновиді «речі у 

собі». Це передбачає послуговування розробками  філологічної школи В. 

Перетца,яка мала на меті, за слушним спостереженням Мирослави Гнатюк, «почути 

насамперед “голос тексту” без накладання на нього ідеологічних чи теоретичних 

матриць […] закономірно поставило нарівні з поетикою іншу не менш важливу 

складову літературної теорії – генетику тексту, або текстологію, яка своїм корінням 

сягає в античні часи», підкреслюючи «необхідність поглибленого розуміння 

природи тексту як загальнокультурної цінності, що несе на собі печать людської 

думки, включає його у світ соціальних комунікацій, визначаючи активним 

суб’єктом міжкультурного діалогу» [64, c. 82, 87]. Також враховано досвід «нової 

критики»(А. Тейт, Дж. Ренсом, Луїза Розенблат, Р. Барт, А. Річардс та ін.), 

домінанти якої виокремила Людмила Анісімова: «текст – це органічна єдність, 

автономний об’єкт […] „Ретельне читання” (close reading) означає „скрупульозне 

вивчення складного зв’язку між формальними елементами тексту і його темою” […] 

„Який цей текст?” і „Яка єдина інтерпретація тексту якнайкраще встановить його 

органічну єдність (organic unity – усі частини тексту в нерозривному цілому)?”» [7, 
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с. 136-137]. Водночас постать автора й історичний контекст лишаються важливим 

складником рецепції та інтерпретації твору, особливо протягом аналізу громадсько-

політичних колізій у художньому висвітленні, дослідженні автобіографічної нарації 

в осмисленні явищ та подій, у рефлексивній прозі, яка визначає граничне буття.  

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше охоплено понад 

столітній дискурс української малої прози, виявлено її онтологічно-екзистенційні 

концепти у формозмістовій єдності, які доводять єдність національної літератури в 

розмаїтті. Уперше обґрунтовано й доведено власне онтологічну природу жанру, 

який сам корегує і визначається буттєвісними складниками літературного твору; 

застосовано метод «уважного / глибинного / ретельного прочитання», котрий 

уможливлює багатовимірний аналіз художнього тексту як самодостатнього 

унікального явища, здатного постійно продукувати нові смисли. 

До наукового обігу введено значну кількість маловідомих і невідомих авторів, 

художня спадщина котрих потребує ретельного вивчення. Йдеться про твори                    

І. Антипенка, О. Барчинського, Теклі Білецької, Ірини Винницької, С. Вусатого, 

Лідії Гаєвської-Денес, Б. Грибінського, Н. Дубицького, Р. Завадовича, П. Крата, 

Марії Кузьмович-Головінської, Г. Літневського, М. Матвієйка, С. Підкови,                         

І. Рознійчука, М. Руса, М. Синежупанця, М. Соневицького, А. Шевчука та ін.; 

прозовий доробок Р. Бабовала, В. Бея, П. Грабовського, М. Дяченка, В. Кашки, 

Оксани Лятуринської, Галини Савицької-Голояд і рукописні «поеми у прозі»                    

С. Яричевського (відділ рукописів ІЛ НАН України, фонд №61).  

Уперше презентовано мозаїку різножанрових політематичних і полістильових 

творів української малої прози кінця ХІХ–ХХ століть, яка, завдяки синтезу 

особистої, громадської та загальнолюдської царин, формує цілісну картину 

національного буття в літературних координатах.  

Теоретичне значення дослідження полягає у розкритті актуальних проблем, 

пов’язаних зі студіюванням онтології багаторівневої малої прози зазначеного 

періоду в аспекті екзистенційного вибору автора, персонажа, реципієнта й 

інтерпретатора, сприяючи наближенню до щоразу нового розуміння сутності 
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прозописьма під час конкретного аналізу художнього твору, постаті митця, 

літературного процесу та його узагальнення.  

Практичне значення. Матеріали дисертації можуть бути використані під час 

подальших літературознавчих студій, при підготовці підручників, монографій, 

наукових робіт із проблем розвитку української прози кінця ХІХ–ХХ ст., зокрема її 

онтологічно-екзистенційного виміру, образної системи, проблемно-тематичних і 

генологічних аспектів; при створенні загальних та спеціальних курсів з історії 

української літератури. 

Особистий внесок дисертанта. Робота є самостійним дослідженням, яке 

репрезентує й узагальнює наукові студії автора. Результати отримано безпосередньо 

автором дисертації. Монографія та наукові публікації за темою дисертації є 

одноосібними. Будь-які форми використання праць інших авторів супроводжуються 

відповідними посиланнями. 

Апробація роботи. Дисертація обговорена на засіданні кафедри історії 

української літератури, теорії літератури та літературної творчості Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол 

№4 від 18 жовтня 2017 р.). Основні аспекти дослідження викладені у формі 

доповідей на XVІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Україна в 

євроінтеграційних процесах» (Київ, 18–19 лютого2012 року), ХІХ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Україна в євроінтеграційних процесах : проблеми 

державного будівництва» (Київ, 15 лютого 2014 року), Міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених «Розвиток сучасної освіти і науки : 

результати, проблеми, перспективи» (Дрогобич, 26–27 березня 2015 року), ХV 

Міжнародних славістичних читаннях пам’яті академіка Леоніда Булаховського 

(Київ, 24 квітня 2015 року), Міжнародній науковій конференції «Сучасна 

філологічна наука в міждисциплінарному контексті» (Київ, 8 жовтня 2015 року), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Масова література: проблема 

інтерпретації, змісту та форми (Миколаїв, 16–17 жовтня 2015 року), Всеукраїнській 

науковій конференції «Творчість Михайла Старицького і тенденції розвитку 

українського письменства ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ століття» (Черкаси, 21–22 жовтня 
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2015 року), Міжнародній науково-практичній конференції «Література руху опору: 

вияви національної ідентичності» (Київ, 19 листопада 2015 року), Міжнародній 

науково-практичній конференції до 202-ї річниці від дня народження Тараса 

Шевченка на тему: «Всесвіт Тараса Шевченка» (Київ, 10 березня 2016 року),                      

I Міжнародній науковій конференції «Біблія в польському і українському мистецтві 

та літературі XX i XXI століття» (Kраків, 21 квітня 2016 року), Міжнародній 

науковій конференції «Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому 

дискурсі» (Мелітополь, Кіровоград, 26–27 травня 2016 року), Міжнародній науковій 

конференції «Літературна етноімагологія: рецепція України та її культури в 

наукових працях Мікулаша Неврлого (до 100-річчя з дня народження науковця)» 

(Хмельницький, 3–4 листопада 2016 року), Міжнародній науково-практичній 

конференції до 203-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка на тему: «Всесвіт 

Тараса Шевченка» (Київ, 10 березня 2017 року), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Філологія ХХІ сторіччя: традиції та новаторство» (Київ, 5–6 квітня 

2017 року), круглому столі «Літературно-критична спадщина Осипа Маковея в 

історико-літературному та культурному контекстах» (Київ, 11 жовтня 2017 року). 

Публікації. За темою дисертації видано одноосібну монографію, 

опубліковано 35 статей (з них – 23 у фахових наукових збірниках України та 5 – у 

зарубіжних, 7 додаткових публікацій). 

Структура роботи зумовлена метою та завданнями. Дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел (516 позицій). 

Загальний її обсяг – 522 сторінки, з яких – 482 основного тексту. 
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РОЗДІЛ І. 

ОНТОЛОГІЧНО-ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ КОНЦЕПТИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ 

 

Твір є багаторівневим явищем літератури, яке поєднує матеріальну й ідеальну 

царини. Вивчаючи феномен, дослідники звертають увагу на формальні та змістові 

складники, що забезпечують його цілісність. Почасти на рецепцію та інтерпретацію 

впливають позамистецькі чинники (соціальний контекст, ідеологічні домінанти), 

самооцінка науковця, що виявляється в категоричних судженнях, відсутності 

комплексного бачення мистецтва слова за надання переваги певній функції 

письменства. Замість того, щоб «іти» від власне твору до теорії, відбувається 

навпаки – штучна матриця ховає чи знищує сутність: «Літературознавство – буття 

пообіч Тексту, всередині Тексту, але не над Текстом» [377, с.6]. Про небезпеку 

домінування мертвої схоластики застерігав І. Франко, який називав аксіоматичні 

приписи найбільшою перешкодою «для розвою штуки» [433, с.171]. Тож одна з 

визначальних дефініцій виступає сталим об’єктом дискусій, адже «термін жанр за 

будь-яких поділів має тенденцію «гуляти» по всій шкалі ступенів, означаючи і рід, і 

вид, і різновид. Це у нього – вроджене, у генах, себто у походженні французького 

genre від того ж грецького кореня (рід), що й зумовило його використання в такому 

широкому діапазоні» [383, с.63]. Відомі шляхи розв’язання проблеми, презентовані 

різними теоріями: еволюційною (Ф. Брюнетьєр), формалістичною (Ю. Тинянов), 

рецептивною (Г.-Р. Яусс), соціологічною (Г. Плеханов), метафоричною (Ольга 

Фрейденберг), когнітивною (Тетяна Бовсунівська), логіко-семіотичною (Ж.-М. 

Шеффер), наратологічною (Ж. Женетт), структуралістською (Р. Уеллек, О. Уорен), 

інтермедіальною (М. Каган), психологічною (П. Хернаді); концепціями жанрів як 

«групуванням прийомів» (залежать від «умов появи, призначення та сприйняття 

текстів, наслідування і творення літературної традиції», – Б. Томашевський), 

«зовнішніх» та «внутрішніх» (жанровий зміст як принцип «образного мислення» і 

«пізнавального трактування характерів») жанрових форм (Г. Поспєлов), «літератури 

в мікрокосмі» (Г. Грабович); «внутрішньої міри жанру» (реконструкція на основі 

літературного матеріалу як альтернатива канону, сталій системі ознак, відображених 
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у творах, – Н. Тамарченко), «архіжанру» (Ж. Женнет), «метажанру» (Н. Лейдерман), 

«мегажанру» (А. Вулис), жанрової генералізації (В. Луков), жанрових «сфер 

спіралей» (1) жанрова система літератури; 2) жанрова система літературної епохи, 

напряму; 3) жанрова система літературної епохи, напряму національної літератури; 

4) жанрова система окремого письменника, в якій «жанроформуючі компоненти» 

становлять єдине естетичне ціле, – Нонна Копистянська); «почуття жанру» 

(жанровий імпульс у контексті, який детермінує текст, – Е. Девітт, К. Графтон); 

співвідношення «маркерів жанру» (наявні на початку і наприкінці тексту) та 

«маркерів регістру» (кількісний підхід – слова, синтаксичні конструкції), що 

забезпечують кількарівневе жанрове дослідження (Д. Бібер та С. Конрад); жанру як 

зв’язку між індивідом та соціумом (текстовий аналіз відповідно до культурно-

соціальних практик, – А. Баварші, М. Рейф); структурної генологічної моделі 

(парадигматична вертикаль літературних родів та синтагматична горизонталь 

літературних видів, куди вписано родові, видові, жанрові різновиди, – А. Ткаченко); 

заперечення жанру («інтуїція дає нам світ, феномен; поняття дає нам ноумен, дух», 

– Б. Кроче; деконструктивізм Ж. Дерріда, А. Розмарін). Український науковий 

дискурс охоплює праці, присвячені дослідженню окремого жанру («Новела і 

новелісти: жанрово-стильові питання» (1968) В. Фащенка, «Літературні жанри малої 

форми» (1981) А. Юриняка, «Український роман: теоретичні проблеми і жанрова 

еволюція» (2005) Ніни Бернадської, «Міф і драма у новітньому літературному 

контексті: поновлення структурного зв’язку через жанрове моделювання» (2006) 

Олени Бондаревої, «Молитва як літературний жанр: генеза та еволюція» (2008) 

Ірини Даниленко, «Ґенеза та еволюція жанру оди в українській поезії XVI–                    

XX століть» (2011) Ольги Косянчук, «Жанрові модифікації української повісті 

1950–1960-х років» (2011) Вікторії Жукової, «Такі близькі, такі далекі... (жанрові 

моделі української та російської драми від модерну до соцреалізму в аспекті 

порівняльної поетики)» (2011) Тетяни Свербілової, «Реаліті-роман і проблема 

трансформації жанрів у сучасній літературі» (2013) О. Михеда, «Жанр думи в 

українській літературі: становлення, етапи розвитку, художня специфіка» (2015)               
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С. Цікавого), певного періоду («Розвиток української малої прози XIX – поч.                   

XX ст.» (1981) І. Денисюка, «Розвиток жанрів в українській літературі XIX–XX ст.» 

(1986) за ред. М. Яценка, «Українська біографічна проза першої половини                     

XX століття: жанровий аспект» (2005) Галини Грегуль, «Еволюція жанрів 

української лірики рубежу XX–XXI століть» (2012) Ольги Шаф, «Українська мала 

проза 1920–1960-х років: на перетині жанру і стилю» (2014) Світлани Ленської), 

авторських пошуків («Драматургія Пантелеймона Куліша: духовні виміри, 

проблематика, жанровий діапазон» (2005) Світлани Ковпік, «Лірика Івана Франка як 

система жанрів» (2006) Ю. Клим’юка, «Новелістика В. Стефаника і родо-жанрові 

особливості української малої прози кінця XIX – початку XX століття» (2008) Ольги 

Казанової, «Літературний портрет Романа Купчинського: жанрові та художньо-

стильові аспекти» (2008) Марти Мельник, «Трансформація жанрів античної 

літератури у творчості неокласиків» (2009) Тетяни Іванюхи, «Жанрові модифікації 

малої прози Л. Пахаревського» (2012) Галини Олександрової), комплексному 

баченню проблеми («Жанр, жанрова система у просторі літературознавства» (2005) 

Нонни Копистянської, «Текст. Система. Поетика жанру» (2011) за ред. Г. Семенюка, 

М. Зимомрі, М. Ткачука, «Жанрово-стильові модифікації в українській літературі» 

(2012) Ю. Коваліва). Проте в концепціях, теоретичних розробках, наукових студіях 

проблематика буття залишається поза увагою дослідників або висвітлюється 

побіжно: «… треба насамперед вивчати літературний твір сам у собі […] лише по 

допомогу можемо звертатися до “непрямих” джерел» [464, c.27]. Тому варто 

з’ясувати іманентну онтологічну основу літературного твору, в якій саме жанр 

виконує надважливу об’єднавчу функцію змісту й форми.  

Онтологія. Онтологія  (від грецьк. όντος – суще; λόγος – слово) – вчення про 

буття як таке [429, с. 449]. Попри те, що термін запроваджено в XVIIст. (Гокленіус), 

джерела проблеми сягають Давньої Греції, коли засновник елейскої школи Парменід 

розмежував істинний та чуттєвий прояви. Студіювання «ідей», «понадчуттєвих» 

форм Платоном і Арістотелем, які спиралися також на мистецькі феномени, 

окреслило напрямок західноєвропейської онтологічної традиції, де помітні спроби 

долучити гносеологію (Р. Декарт), пантеїзм (Б. Спіноза), космологію та раціональну 
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психологію (Г.В. Ляйбніц). Знаковими стали розробки І. Канта, який обґрунтував 

існування «речей в собі». Його «критична філософія» – підґрунтя «фундаментальної 

онтології» М. Гайдеґґера, котрий увів центральне для сприйняття і розуміння 

духово-матеріальних явищ означення «Dasein» («буття-тут-і-тепер»). Воно поєднує 

буття-у-світі й граничне буття в самообсервації та пізнанні людини, що виступає 

лейтмотивом літератури кінця ХІХ–ХХ ст. 

Екзистенційний вибір і буття. Художня словесність утілює онтологічні 

різновиди, а саме: «чисте буття» (універсальне), «наявне» (річ, явище, людина), 

дійсність (пізнання сутності); буденне, яке «охолоджує» пристрасно-людяне в 

людині (М. Бердяєв), перетворюючи особу на об’єкт через добровільне 

самоусунення від процесів, насолоду несвободою і відсутність відповідальності, 

межова ситуація (кризовий стан, актуалізація особистісного первня) та граничне 

буття (свідомий вибір самотності й відкритості світу). Зосереджуючи увагу на 

внутрішніх колізіях індивіда, письменники від fin de siècle актуалізують питання 

екзистенції в постаті «Dasein, який обирає», тобто людина виступає буттям і 

перевіряє себе у відповідності емоції, думки, слова та дії (Р. Мей). 

У малій прозі кінця ХІХ–ХХ століть відбувається розкриття виявів буття крізь 

призму самоаналізу й особистісної рецепції та інтерпретації подій. Мілітарний та 

сміховий дискурси висвітлюють випробування особи межовою ситуацією. 

Відображаючи криваві перипетії, письменники досліджують поведінку персонажа, 

котра підпорядковується обставинам, стає складником сірої маси, керованої 

тваринним інстинктом виживання, або духовою силою зберігає непорушним єство 

за морально-етичних констант, обираючи граничне буття попри тиск, небезпеку, 

постійну емоційну напругу, вимушену концентрацію (С. Васильченко, Г. Косинка, 

В. Підмогильний, О. Крамар та ін.). Боротьба триває у т.зв. «мирний» час», коли 

опором тоталітарній системі, загальній асиміляції та деградації постає сміх як 

публічна резистентність. Майстри слова викривають причинно-наслідковий зв'язок 

між рішенням індивіда і долею громади, країни й народу (В. Самійленко,                      

М. Точило-Колянківський, В. Чемерис, О. Чорногуз та ін.). Прикметно, що супротив  



34 

 

 

демонструє автор-наратор-персонаж, оскільки вказаним дискурсам у літературних 

координатах властивий наскрізний автобіографізм нарації.  

Екзистенційний вибір, презентований у свободі як відповідальності, виступає 

центральним аспектом студіювань «буття-у-світі», де поєднано макро- і мікрокосм. 

Аналіз літератури для та про дітей показує джерела формування людини, чинники 

появи масок, підґрунтя збереження сутності, коли чин визначає цілісність розуму й 

чуття. Письменники звертаються до алегорії, синтезу домислу та вимислу, вдаються 

до показу щоденних реалій, аби допомогти реципієнту упізнати, збагнути себе, 

оточення. Вони утверджують самоцінність індивіда, значення його позиції у 

власному поступі, розвитку громади і держави (Костянтина Малицька,                            

В. Сухомлинський, Ірина Дибко-Филипчак, Ю. Ярмиш, Емма Андієвська,                     

Вал. Шевчук, Валентина Мастерова та ін.). Якщо дитина осягає себе-у-світі, то 

дорослий досліджує світ-у-собі, що висвітлено в рефлексивній «дорослій» прозі. 

Автори зображують шлях персонажа крізь призму самообсервації, ретельно 

відтворюють потік свідомості (мисленнєво-чуттєвий процес в еліптичних 

конструкціях, риторичних фігурах), застерігають від самознищення і деструкції 

людства, оскільки духовний суїцид є початком фізичного зникнення (А. Тесленко, 

М. Соневицький, Уляна Кравченко, М. Вінграновський та ін.).  

Тож екзистенційні концепти життя і смерті позбуваються фізичних обрисів, 

об’єктного універсалізму, переходячи у царину суб’єктності духу, та визначають 

онтологічні вияви, зокрема в літературних координатах. 

Буття-у-світі – висвітлення у літературному творі багаторівневого діалогу / 

полілогу між героєм та феноменами навколишнього світу (природою, соціумом, 

родиною), що зумовлює самопізнання свого єства.  

Межова ситуація – занурення персонажа у дискомфортні, екстремальні умови, 

що передбачають психологічну напругу і спричинюють зосередження фізичних та 

емоційних резервів або викликають зневіру й виснаження. 

Граничне буття – актуалізація свідомого вибору героя, котрий зберігає 

сутність попри зовнішній тиск і внутрішній конфлікт, відповідає за думку, слово й 

чин, здатний самовдосконалюватись та еволюціонувати до рівня особистості. 
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Доречно зауважити: онтологічно-вербальний вимір властивий усім концептам 

літературного твору. 

Мова. Графічне втілення твору – впорядкована система загальноприйнятих 

знаків. Мова виступає «органом реальності» й символом-засобом комунікації 

значень (Е. Кассирер). Визнаний досвід спілкування постає єдиною формою 

реалізації, забезпечує пізнаваність, зумовлену суспільним договором щодо 

називання предметів, явищ. Однак мова має духовий стрижень, оскільки утілює 

«діяльність духу» (energia), означує етнос, виокремлюючи світогляд її носія, котрий 

виступає репрезентантом нації як духовно творчої індивідуальності (В. Гумбольдт). 

Універсальний та національний рівні всотує і модифікує особистісний чинник: 

однаковість послугування знаковою системою поєднано з «великою миттю», коли 

виникає завжди «первинне і тому недоступне для нівелювання» [433, с.240].  

Мова зосереджує пам’ять поколінь, зберігає структурні константи, 

збагачується новими лексемами, які створює зокрема й письменник. Це помітно в 

поступовій трансформації оказіоналізмів у неологізми, а згодом їх залучення до 

загального словникового запасу, аби мовою людина могла охопити якомога більше 

феноменів (І. Нечуй-Левицький – світогляд, самосвідомість; М. Старицький – мрія, 

майбутнє, байдужість, завзяття, темрява, страдниця, незагойний, приємність, 

чарівливий, сутінь, бойовище, маєво, знадливий, стуманілий, пестливий, 

привабливий, потужний; І. Франко – привид, отвір, свідоцтво, чинник; Олена Пчілка 

– мистецтво, променистий, нестяма, палкий, переможець; Леся Українка – промінь, 

провесна). Крім того, в історичному зрізі духова субстанція набуває статусу 

захисника і консолідації громади.  

Протягом століть влада окупаційних режимів (русифікація, пацифікація) 

прагнула викоренити самобутність українства через нищення мови, правильно 

прорахувавши наслідки – безликий народ. Численні заборони, шовіністична 

дискримінація, обмеження побутовою сферою зумовили опір насильницькій 

асиміляції, провідниками якого стали майстри художнього слова. Література 

об’єднала населення, подолала станові, вікові, гендерні відмінності завдяки 

вербалізації сутності нації. Геополітичні перипетії початку ХХ ст. уможливили 
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проникнення рідної мови в усі царини, що засвідчило її потенціал до подальшого 

розвитку. Проте радянський диктат не тільки нівелював напрацювання сотень 

гуманітаріїв Академії Наук, яке досі не відновлено, але й використав природну 

вимогу послуговуватися українською задля репресій еліти. Страх духового 

ренесансу, що міг зумовити масову непокору й масштабні визвольні змагання, 

втілився у приниженні до «нарєчія» (М. Горький), тривалу боротьбу за поновлену 

лише 1990 р. літеру «ґ», – вимова котрої постає «нашою споконвічною ознакою»            

(І. Огієнко), – в якій брали участь П. Тичина, М. Рильський, Б. Антоненко-

Давидович. Шаблони тоталітаризму позначились на творах, оскільки відбувалося 

штучне зближення двох різних мов із метою ліквідації форпосту колонізованого 

народу, що доводить зіставлення видань материкової та еміграційної України. 

Культурний код нації відродили шістдесятники, дисиденти, Київська школа в 

екзистенційних координатах, окресливши первинне істинне буття. Вони виконали 

основне завдання літератури – повернення мови, заглиблення в життя і чистий вияв 

(sich dargestellt) світу, де письменник-прохач прагне бути почутим та обдарованим 

[55]. Онтологічний прафеномен розсуває семантичні межі, відбувається 

розмежування мови: побутова (Gerede), яку вживають для передачі, радше 

констатації, інформації, та істинна (Sage), що «самовисловлюється», спонукає до 

мислення, пізнання, розуміння і вдосконалення, дає свободу інтерпретації, оскільки 

«текст висловлює сам себе» (Г-Ґ. Ґадамер). 

Окупаційна політика спотворила психіку етнічної спільноти, нав’язала 

комплекс меншовартості й зумовила ментальний розрив поколінь, бо мова реалізує 

мислення. Ці явища взаємозалежні. Доцільно пригадати слушну аксіому І. Нечуя-

Левицького: чужа мова – чужі думки – чужий дух.    

У літературі кінця ХІХ–ХХ століть мовне питання має кілька вимірів. 

Послуговування письменниками рідною мовою стає відповіддю на шовінізм 

колонізаторів та наміри більшовицької Росії утвердити штучний витвір системи без 

етноідентифікації – «радянського народу». Проблема збереження основи нації 

поглиблюється еміграційними хвилями, коли переселенці, зокрема й політичні 

втікачі, прагнуть швидкої асиміляції, деформуючи власну сутність. Це викривають, 
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наголошуючи на багатстві й сакральності української мови, Євгенія Бохенська,               

М. Понеділок, Марко Перелесник, С. Підкова, І. Антипенко, Леся Храплива-Щур,  

А. Демусь, І. Рознійчук, І. Калинець, Ганна Черінь та ін. 

Мислення. Сконцентрована думка і виплекане чуття зазнають вербального 

оздоблення, що залежить від майстерності митця та його світоглядних орієнтирів. 

Ідеально-матеріальну цілісність літературного твору висвітлили О. Потебня («Думка 

й мова») та І. Франко («Із секретів поетичної творчості»). Вони актуалізували 

проблему співвідношення раціонального й ірраціонального, суб’єктно-об’єктного  

синкретизму в мистецтві, надавши першість письменству, коли знане здобуває 

неповторного та незвичного вияву; наголосили, що в художньому світі думка і чуття 

окреслюють образ у слові-символі, уможливлюючи безліч інтерпретацій: 

«Оповідання живуть цілими сторіччями не заради свого буквального смислу, а 

заради того, який у них може бути вкладений» [8, с.30]. Структура слова тотожна 

будові художнього тексту: зовнішня форма (звук), зміст (ідея / значення) і 

внутрішня форма (зображення). Відповідність одне одному в цій тріаді забезпечує 

влучність, оригінальність, пізнаваність авторського задуму й наближення до 

істинної рецепції та інтерпретації. Письменник активізує внутрішній слух, 

асоціативність, складає візуально-аудіальний образ, долучає інтуїцію, підкреслює 

«упочуттєвість» / «вчування» у «співприсутності» [432]. Важливо, що створення 

цілісності актуалізує свідоме і несвідоме, оскільки мить утілення задуму в текст 

передбачає відповідність мови, мислення, емоції «буттю-тут-і-тепер», що забезпечує 

варіативність, актуальність поза простором та часом унікальної творчості: «Духова 

діяльність людська полягає, головно, на двох прикметах психічного устрою: на 

можливості репродукції вражінь, які колись безпосередньо торкали наші змисли і 

тепер являються тільки психічними копіями, ідеями, і на другій прикметі того 

устрою, що одна така репродукована ідея викликає за собою іншу, цілі ряди інших 

ідей, і ті знов, коли на них буде звернена особлива увага, викликають дальші ряди 

ідей і так без кінця» [433, с.97]. Процес пошуку слова для думки й чуття, форми для 

змісту, примушує вчитися мислити. Осердям рефлексій виступає внутрішній світ, де 

зіштовхуються різні та подібні феномени, котрі знаходяться в голові та душі, – «ці 
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уявлення всередині нас» [433, с.52]. За допомогою законів зв’язку і діалектики, 

методів індукції та дедукції автор формулює судження, що має трансформувати у 

вербальний образ, який створить літературне явище.  

Твір передбачає неперервність пізнання, котре здійснюється в «загадковому 

усамітненні», що поєднує пам’ять і шлях (М. Гайдеґґер). Мислення встановлює 

зв'язок між минулим, теперішнім та майбутнім, послуговуючись різними операціями 

(абстрагування, типізація, синтез і аналіз). Воно актуалізує вже відоме, однак 

застерігає від повторення, викликає питання, спонукає шукати унікальні вияви 

міркувань: «Коли думка визріла для формулювання, вона сконцентрована сама на 

собі, вона, так би мовити, вербалізується, втілюючи себе в слова [...] ефект 

недосяжної далечі й здатність поширювати свою дію на далекі відстані, а також 

абсолютна «теперішність» [55, c.144]. Результат мислення втілюється у слові, яке 

стає планетою, «що тримається силами притягування / відштовхування – і всередині 

себе, і в мегасистеміМистецтва» [383, c.67]. Важливо схопити мить перетину  

думки та емоції, щоб уникнути повторюваності чи шаблону. «Буття-тут» запобігає 

схематичному наслідуванню, бо письменник схоплює образ, нагальний для нього 

зараз. Упізнавання поєднано з деформацією, що допомагає ідентифікувати художній 

текст і виокремити його з-поміж інших. Незважаючи на те, що слово та мислення 

відтворюють «буття-у-світі», воно апріорі неможливе без «енергії» художньої 

структури (Ю. Лотман), що втілено в сугестивності твору, оскільки «чуття межує              

з рефлексією» [433, с.130]. Тому образно-спрямоване мислення постає чуттєво-

розумово-вербальним проявом «буття-одне-з-одним». Водночас реалізацію сполуки 

думки, емоції та слова в індивідуальному аспекті забезпечує мовлення.  

Аналіз мисленнєво-чуттєвого процесу індивіда виступає домінантою 

письменства кінця ХІХ–ХХ століть, оскільки автори прагнуть розкрити взаємодію 

свідомого і підсвідомого, зовнішніх перипетій та внутрішніх колізій, що визначають 

долю персонажа. Висвітлення самообсервації домінує у малій прозі Наталії 

Кобринської, М. Коцюбинського, В. Стефаника, О. Плюща, М. Хвильового,                    

Л. Мосендза, Марти Гай, У. Самчука, Марії Кузьмович-Головінської, Марти 

Тарнавської, В. Тарнавського, Р. Бабовала та ін.   
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Мовлення. Твір змальовує багаторівневість життя крізь призму рецепції 

людини, представляючи її світогляд, ціннісні орієнтири в роздумах, почуттях, діях. 

Три складники сприйняття і тлумачення себе та довкілля зосереджує мовлення, види 

якого мають різні функції у художньому тексті. Об’єктному вияву притаманна 

констатація, пояснення, коментар, нейтральна тональність, розмірений виклад. 

Присутність письменника помітна у способах зображення, локальних акцентах. 

Проте «розщеплення авторської свідомості-чуттєвості на “свою” і “чужу”» [383, 

с.51] витворює умовний діалог між творцем та героєм, коли автор дивиться на світ 

його очима (М. Бахтін). Головна роль належить персонажам, яких письменник 

індивідуалізує / типізує за допомогою внутрішньомовних та екстралінгвістичних 

чинників. Суб’єктивоване мовлення, завжди емоційно насичене, стає не тільки 

виразником етнічної спільноти, стану, віку, статі, але й портретом особи, зважаючи 

на її лексику, міміку і жести, порушені проблеми. Основними формами 

характеристики є діалог та монолог. Залучення кількох співрозмовників дозволяє 

всебічно висвітлити певне питання, презентувавши подібні чи протилежні позиції, 

тобто розкриває загальне в одиничному бутті. Діалог змінює темпоритм розповіді 

завдяки драматургічному складнику, зосереджує увагу на події, персоні, явищі, 

оцінюючи їх, або може охоплювати текст, утілюючи героїв тут-і-зараз. Спілкування-

взаємопізнання залежить від миті перетину екзистенцій та щоразу міститиме 

значеннєві чи нюансові зміни, пов’язані з розумінням як «розмиканням» буття: 

«Кожне сприйняття як справжня предметність споглядальної свідомості має свій 

горизонт Раніше й Потому [...] Усе, що я зараз первинно чуттєво сприймаю, все, що 

я сприймав і тепер можу пригадати, або про що мені можуть розповісти інші як про 

сприйняте або пригадане ними, посідає своє місце в цьому світі. Воно має свою 

єдність через те, що воно в цьому об’єктивному світі посідає своє чітке часове місце, 

місце в об’єктивному часі» [75, c. 126-127]. Неможливість повторення доводить 

«єдність завжди власної присутності (An-wesens)» (М. Гайдеґґер), що вповні 

розкриває монолог – царина самобуття. Наповнення висловленого залежить від мети 

й адресації. Чіткість формулювань, публіцистичність, імперативність, апеляція до 

конкретного реципієнта, особи чи громади, властиві соціально спрямованому 
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зверненню, пом’якшеному або посиленому літературною образністю, прихованому 

підтекстом чи вкрапленому в алегорію через політичні причини, що має варіативний 

обсяг: від промови персонажа, який часто виступає alter ego автора, до цілісного 

твору. Фрагментарність, еліптичні та риторичні конструкції, умовний хронотоп, 

нотування потоку свідомості вирізняє самообсервацію, коли монолог відтворює 

внутрішнє мовлення, висвітлює психічний стан, думки і стає самохарактеристикою. 

Часто наявний конфлікт зумовлений дисонансом у душі: «“Я” знаходиться у зміні 

станів, єдність яких пізнається через свідомість тотожності особистості; водночас 

воно зумовлене зовнішнім світом, на котрий впливає; цей зовнішній світ, як йому 

відомо, охоплюється свідомістю та визначається актами чуттєвого сприйняття. 

Через  те, що життєва одиниця обумовлена середовищем, в якому живе і на котре 

впливає, виникає розчленування її внутрішніх станів» [86, с.101]. Персонаж хоче, 

аби уявний адресат побачив його без маски, зрозумів сутність. Однак насамперед він 

прагне збагнути себе, свої вчинки та цілі.  

Осібне місце у мовленнєвих різновидах посідає авторефлексія – портрет, 

психологічна студія письменника, котрий розкриває секрети творчої лабораторії, 

вдається до самоаналізу, грається із читачем, змінює ролі (свідок, сповідальник, 

учасник, оцінювач, наратор, співрозмовник, спостерігач), оголюючи душу заради 

чуттєвого єднання макро- та мікрокосму. Пізнання передбачає самозаглиблення: 

«Буття вже поставало не мисленням, а присутністю у світі, тому будь-який суб’єкт 

спочатку перебуває у ньому тут-і-зараз (Dasein), тобто у певному місці і часі, а потім 

уже мислить себе, яким він є, формує свою свідомість, відмежовуючи себе від 

довкілля (об’єкта)» [147, c.162]. Відкидання сторонніх ознак, уявлень, приписів, 

умовностей зумовлює розуміння вербального наповнення тексту, що відбувається у 

зіставленні досвідів, які можуть наближатися, проте не збігатися: «… “набуття себе” 

через досвід пізнання інших і розгортання власної еволюційної спіралі відбувається 

під «перехресним смислотворчим вогнем» різних монологів / діалогів / полілогів – і 

твої власні тексти-розмисли є, по суті, зовнішнім матеріалізованим оприЯвленням / 

оприсутненням або окремим синхроном твого внутрішнього Я» [377, c.3]. Кожний 
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твір є авторським дискурсом, який здатний охоплювати моногероєм і лейтмотивом 

не тільки цикли, томи, але й творчий доробок загалом.      

Варто зауважити, що, крім вербальних проявів, літературний твір містить 

екзистенційне вираження синкретизму думки, чуття і слова – мовчання.  Прикметно, 

що воно актуальне винятково тут-і-тепер: «Тільки в теперішньому мовленні 

можливе власне мовчання. Щоб зуміти мовчати, присутність повинна мати що 

сказати, тобто мати власну багату розімкненість самої себе. Замовчування як модус 

говоріння артикулює зрозумілість присутності так, що з нього виростає справжнє 

вміння слухати й прозоре буття-з-іншими» [432, c.165]. Утілення духовного 

феномену вражає розмаїттям на формальному та змістовому рівнях. Еліпси, відкриті 

фінали, парабола й алегорія, мозаїчність і ефект оманливого сподівання 

забезпечують смислову амбівалентність. Вони викривають легко пізнавані, 

декодовані риси, факти, явища, провокуючи однозначні висновки, чи, навпаки, 

викликають множинність міркувань, спонукають думати, аналізувати й 

полемізувати. Доречно розмежувати мовчання-інертність і «мовчазну присутність» 

як духовну зосередженість. Перше підкреслює пасивність, внутрішню слабкість 

героя, друге – силу в прийнятті-смиренні випробувань, пошуки відродження та змін. 

Особливою формою мовчання виступає тиша, якій властива сугестивна функція. 

Вона може бути суб’єктна, якщо персонаж визначає емоцію-домінанту й «заражує» 

решту, і надсуб’єктна, коли її вміст корегує зовнішній чинник. 

Мовлення постає унікальним суб’єктно-об’єктним вираженням діалектики 

буття, котре навіть у мовчанні втілює цілий світ, який має певні координати. 

Різні функції мовлення представляють письменники у малій прозі кінця ХІХ–

ХХ століть. Вони вдаються до вербальних і невербальних засобів у портретуванні та 

самохарактеристиці персонажів (Леся Українка, П. Грабовський, Б. Грибінський, 

Наталя Забіла, І. Немирович, Г. Мельник, Я. Стельмах, В. Колодій), авторів-

нараторів (І. Керницький, Є. Кравченко, Є. Дудар); надають саме тиші 

смислотворчої функції (Надія Кибальчич, Ірина Винницька); залучають жанрову 

дифузію (В. Чечвянський, Н. Дубицький) тощо. 
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Часопростір. Письменник створює художню реальність, яка має ідеально-

матеріальний вимір у часі та просторі. Твір акумулює вияви цих категорій, зміщує 

ракурси показу, наголошує на їх взаємозалежності й багатозначності. Простору 

властива онтологічна видозміна. Зображуючи «буття-у-світі», автор окреслює локус 

перипетій, який може звужуватися до кімнати і розширюватися до космосу. Він 

сповнений візуальними (речі-деталі, пейзаж, інтер’єр) акцентами, що формують 

«обличчя» місця та мешканця, настроєву атмосферу, виказують час подій. Але обсяг 

простору корегує внутрішній стан героя. Межова ситуація герметизує світ, 

актуалізуючи почуття безвиході. Психологічні кордони обумовлюють поведінку 

персонажа, затиснутого болем. Шукаючи порятунку або вдаючись до ескапізму, він 

розриває замкнений простір, зазнає своєрідного посвячення пережитим досвідом чи 

обирає суїцид. Останній можна трактувати зімкненням лещат, які призвели до 

емоційного спустошення. Граничне буття дозволяє індивіду позбутися просторових 

обмежень, вийти за буденність, оскільки вища мета керує думкою і чином. Знаковим 

є поділ локусу на «свій» та «чужий», що зберігає фольклорну антиномію посейбіччя 

– потойбіччя. Він відбувається у часовому (пори року, складники доби), 

територіальному (дім – чужина) та психологічному (сновидіння, хвороба) вимірі. 

Рефлексії сакралізують особистий простір, підкреслюють його непізнаність і 

непізнанність. Будь-яке втручання ззовні зумовлює деформацію сутності людини. 

Умовність простору засвідчує «внутрішня еміграція», де заґратований митець у 

духово-духовній праці осягає Всесвіт. Доречно зазначити, що автор одночасно 

перебуває в різних локусах, котрі прагне поєднати у творі завдяки поза 

матеріальним субстанціям, з-поміж яких надважливою є час.  

«Опросторена» хронологія суголосна історичному контексту зображеної доби. 

Вона розкриває причинно-наслідкові зв’язки, дотримується послідовності, 

підкреслює визначальні для особи, громади, країни події, забезпечує достовірність 

завдяки фактажу, ретельним описам, новим та знаним деталям. Цікаво, що ХХ ст. 

змінило часові межі Всесвіту, визнавши його скінченність. У літературі такі 

наголоси втілені в апокаліптичних візіях, де антигуманність, байдужість і 

споживацька натура соціуму визнана головним чинником самознищення людства. 
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Натомість «живий» час пов'язаний із самоусвідомленням: «Вірити в реальність 

“зовнішнього світу”, доводити що реальність, передбачати її, не оволодівши у 

повній прозорості своїм же ґрунтом, передбачають спочатку безсвітній тобто 

невпевнений у своєму світі суб’єкт, який має спочатку впевнитись у світі. Буття-у-

світі при цьому від початку поставлене на сприйняття, думку, впевненість і віру, 

спосіб дій, сам завжди вже є фондованим модусом буття-у-світі […]Час 

відкривається як горизонт буття» [432, c.206, 437]. Від правильного / хибного 

визначення його змістового наповнення і ритму, що, до речі, виступає необхідною 

умовою свободи, залежить розвиток / деградація людини. Письменники доводять це 

твердження, зіставляючи персонажів, які сповідують філістерство, та пасіонаріїв, 

студіюють онтологічні концепти в антиномії «життя – існування». У світоглядному 

контрасті висвітлена екзистенційно-герменевтична концепція М. Гайдеґґера, де 

розмежовано справжнє і несправжнє буття у часовій проекції, що презентує 

складники буття-у-собі: майбутнє (забігання уперед – очікування), теперішнє (мить 

– перебування), минуле (повторення – забуття). Рефлексії героя, спогади, сни, 

марева долають хронологічну послідовність, переплітаючи свідоме та несвідоме, 

актуалізуючи приховане і забуте; їм властива свобода й антиципація. Межова 

ситуація та граничне буття варіюють час, який може ущільнюватись, коли проблема 

вимагає термінового рішення, фізичний або душевний біль стає нестерпним, чи 

розтягуватись, якщо незмінно триває та перетворюється на звичку боротьба життя і 

смерті, що властиво мілітарному дискурсу. Але тут наявні протилежні тенденції. 

Криваві перипетії, в які насильно занурюють індивіда, набувають означення 

безкінечності, адже відсутня особиста мотивація змін, страх «одного дня» постає 

незмінним супутником, виснажує та спричинює суїцидальні настрої. Національно-

визвольні змагання позначені максимальним наповненням кожної миті, вітальною 

самопожертвою, зміщенням координат у реінкарнації минулого, битви сучасного і 

мети прийдешнього. Подібне трактування часу притаманне політичним в’язням, 

шістдесятникам, дисидентам. Тому самобуття детермінує часопрострову візію.   

У малій прозі кінця ХІХ–ХХ століть хронотоп набуває розмаїтих значень. 

Центральною постає антиномія соціум – природа, яка домінує не тільки у літературі 
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для дітей та про дітей (М. Старицький, Олена Пчілка, Оксана Лятуринська,                   

Гр. Тютюнник), але й в актуалізації втоми від масок «дорослого» співіснування 

(Людмила Зілинська, В. Перепелюк). У діахронії головне місце посідають спогади, в 

яких герой прагне віднайти / зберегти себе (В. Близнець, Р. Завадович), та 

потойбіччя, що знищує хронологічні межі, впроваджуючи минуле в сьогодення             

(М. Андрієнко-Нечитайло, О. Кобець, І. Костецький, Б. Харчук, В. Королів-Старий). 

Наскрізним стрижнем еміграційної літератури є сакралізація втраченої землі, коли 

ностальгія виступає необхідним зв’язком із єством, детермінуючи появу «свого» та 

«чужого» світів (Катря Гриневичева, Текля Білецька, Уляна Любович). У синхронії 

за примусового зовнішнього занурення персонажа в мілітарний контекст хронотоп 

ущільнюється під час баталій (Г. Хоткевич, Ю. Липа, О. Довженко) та розтягується 

через одноманітну безвихідь (М. Яцків, К. Поліщук, Н. Рибак); відбувається 

протистояння інфернального локусу, ототожненого з Російською імперією чи 

Радянським Союзом, та вільним, проте не завжди територіально окресленим, 

простором (П. Крат, А. Калиновський, Ол. Шпилька, Я.Р. Курдидик, А. Шевчук); 

герой обирає своєрідний ескапізм, долаючи завдяки духовій силі фізичні перепони й 

розширюючи власний часопростір до безмежжя (М. Осадчий). 

Мова, мислення, мовлення, часопростір є онтологічними концептами 

літературного твору, які визначають жанр і ним корегуються. 

Жанр. Поєднання сталого / змінного, загального / одиничного, повторюваного 

/ унікального втілює жанр – «історично сформований синтез істотних властивостей 

змісту і форми ряду творів у певному їх структурному типі є відносною сталістю, 

спроможною до постійного оновлення, акумулятором досвіду поступальної 

еволюції мистецтва, способом існування літературного твору, закономірністю 

розвитку красного мистецтва» [83, с.3]. Наведені антиномії реалізуються у 

складниках, які допомагають встановити генологічну належність художнього 

тексту, виокремити з-поміж подібних. Упізнавання забезпечує «пам’ять жанру», 

досліджена М. Бахтіним: «Літературний жанр за самою своєю природою відображає 

найбільш стійкі, «одвічні» тенденції розвитку літератури. В жанрі завжди 

зберігаються нетлінні елементи архаїки. Щоправда, ця архаїка зберігається в ньому 
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тільки завдяки постійному її оновленню, так би мовити, осучасненню. Жанр завжди 

той і не той, завжди старий і новий одночасно. Жанр відроджується та 

відновлюється на кожному новому етапі розвитку літератури і в кожному 

індивідуальному творі певного жанру. У цьому життя жанру. Тому й архаїка, яка 

зберігається в жанрі, не мертва, а вічно жива, тобто здатна пам’ятати своє минуле, 

своє начало. Жанр – представник творчої пам’яті у процесі літературного розвитку. 

Саме цим жанр і здатен забезпечити єдність та безперервність цього розвитку» [20, 

с.314]. Концепція підтверджена мнемотехнікою жанру, яку простудіювала Тетяна 

Бовсунівська. Дослідниця зауважує про поетичні засоби конструювання, що містять 

зв’язок із минулими формами, реалізованими у пригадуванні, літературному натяку 

на події та твори. Завдяки «вертикальному контексту» збільшується обсяг пам’яті у 

кодуванні інформації, асоціаціях. Мнемотехніка жанру охоплює макрорівень 

(«тематична стійкість, емоційна установка, загальний пафос, інтертекстуальні 

можливості та образна релятивна інтенція»), мікрорівень («деталізована асоціація, 

тропіка та стилістика мнемонічної орієнтації, повторюваність типу співвіднесеності 

мікрообразних сенсів») і «рівень позалітературної ситуативності (покликання до 

певного контексту, впровадження певного підтексту, фонового знання, 

діалогічності, конкретизація ментального простору за рахунок позалітературної 

поінформованості читача)» [35, с.84]. У діалозі як способі екзистенційного буття 

витворюються нові жанри, а жанрові константи залишаються критеріями 

«розпізнання, а не творення». Тому в трансформації беруть участь автор, текст 

(патерн) і реципієнт.  

«Пам’ять жанру», яка дисциплінує та провокує автора, є запорукою входження 

модерного тексту в літературний дискурс за дотримання жанрових констант. 

Поповнення новими жанровими виявами, їх відмирання, трансформація чи 

утвердження є безперервним процесом, що доводить поява «пам’яті» у кожного 

«новонародженого» жанру, коли одиничне набуває інваріантності, збагачує вже 

наявну систему, спонукає до креативних втручань: «У творі великого художника 

завжди присутнє наслідування традицій, усталених норм та правил, жанрових 

уявлень, і одночасно полеміка з ними, порушення і навіть іноді їхнє висміювання» 
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[168, с.34]. За відсутності подібних оновлень спостерігається консервація та 

відмирання. Тож «можна животіти, можна й самовиражатися, можна створювати 

нові інститути, а можна лишатися у старих, не приймаючи напрацьовані ними 

норми, можна, зрештою, вступати у нові інститути і реорганізовувати їх» [426, 

с.243]. Еволюцію жанрів забезпечує жанрова модальність на основі постійної 

трансформації жанрового змісту [197, с.29].  

Художньо-словесне втілення історичного дискурсу в письменстві зумовлює 

визначення жанру актом мовлення, проте вони не тотожні, оскільки містять різну 

інтерпретацію висловленого через наративізацію (коли оповідач формулює 

символічну фразу), градацію (надприродне розростання тем), вербалізацію (вибір 

буквального чи метафоричного значення). Вказані явища охоплюють адресанта й 

адресата, залежать від часу та простору. Тому жанр виступає «кодифікацією 

дискурсивних властивостей», «горизонтом очікування» для читача і зразком, який 

можна видозмінювати, для автора [408]. Запорукою такого перетворення стає 

свобода індивідуального вибору «буття-тут», оскільки відбувається метаморфоза 

внутрішнього в зовнішнє, пошук відповідника-образу цієї зміни. Модифікації 

мотивовані не тільки загальними тенденціями контексту, а передусім авторським 

світовідчуттям: «творчу індивідуальність слід розглядати як «останню інстанцію» у 

формуванні жанру, але інстанцію, котра не суперечить іншим факторам та не 

поглинає їх, а переломлює крізь себе (свій психічний склад, свої жанрові нахили, 

свій культурний арсенал), перетоплює їх в особливості індивідуальної жанрової 

форми, яка створюється» [187, с. 178]. Важливо, що ця комунікативна модель 

вирізняється взаємопроникненням, простудійованим Ж.-М. Шеффером [481]. 

Спілкування, пізнання, пригадування, розуміння і тлумачення охоплюють кілька 

рівнів, а саме: висловлювання (оповідь, наслідування – гра, емоційна тональність; 

реальний, вигаданий чи удаваний суб’єкт), що може модифікувати жанр 

(трансмодалізація); адресація (визначений / невизначений, реальний / вигаданий 

адресат); функція (серйозна / фікційна (ігрова), ілокутивні акти); семантично-

синтаксичний аспект (сюжет, мотив, тема; граматичні, фонетичні, стилістичні 

чинники; «буквальні та фігуральні статуси семантичних структур», де останній 



47 

 

 

передбачає дешифрування смислу на розсуд читача). Зважаючи на комунікативну 

природу, залежність від історичного контексту і авторського волевиявлення, 

обумовленість мовною системою, національним буттям Ю. Лотман слушно 

визначив жанр культурним кодом, що розкриває художній світ [207].  

Онтологічна субстанція генології охоплює малу прозу, формозмістові й 

історико-генетичні особливості якої досліджені у працях І. Денисюка, А. Юриняка, 

Ф. Білецького, В. Фащенка та ін. Світлана Ленська зазначає, що ХХ ст. засвідчує 

подолання кордонів, контамінацію жанрів у прагнення письменників «не просто 

копіювати дійсність, а заглибитися в сутність суспільних та індивідуально-

психологічних процесів, розширивши виразні можливості малих епічних форм» 

[197, с.50]. Та, незважаючи на розмаїття (шкіц, етюд, образок, ескіз, нарис, 

увертюра, фотографія, поезія у прозі, легенда, казка, лист, анекдот, байка, репортаж, 

трактат, мініатюра, роздум, притча, гумореска, фантасмагорія), центральними 

залишаються дві – оповідання та новела. Важливо, що ці жанри втілюють основні 

види буття. 

Оповідання (від праіндоєвроп. veda – бачити (видіти) і знати (відати); 

старослов’ян. вѣд – знання, відання [383, с.84]) – це «невеликий за обсягом прозовий 

твір, фабула якого обмежена одним (іноді кількома) епізодами з життя одного 

персонажа чи персонажів» [202, т.ІІ, с.156]. Джерелом жанру є фольклорні легенди 

та перекази. С. Мишанич підкреслює, що народний оповідач прагнув не тільки 

висвітлити побачене і почуте, але й проаналізувати події разом зі слухачами. Така 

нарація часто набувала варіативності через індивідуалізацію, коли мовець 

оздоблював історію суб’єктивним баченням, локальними особливостями тощо. 

Перші літературні зразки сягають ІІІ ст. (Клавдій Еліан), в українському 

письменстві – доби Київської Русі (у літописах). Збагачення жанровими 

різновидами відбулось у ХІХ ст. (параболічне, фантастичне, історичне, 

етнографічно-, психологічно- і соціально-побутове, сатиричне та ін.) завдяки                     

Г. Квітці-Основ’яненку, Марку Вовчку, яка популяризувала дефініцію назвою 

збірки («Народні оповідання»), П. Кулішу, І. Нечую-Левицькому, Панасу Мирному, 

О. Кониському, Ганні Барвінок, Ю. Федьковичу, Б. Грінченку, І. Франку, а розквіт 
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припав на ХХ ст. (автобіографічне, анімалістичне, філософське, психологічне, 

етико-дидактичне, пізнавальне, пригодницьке; оповідання-притча, -дума, -легенда, -

анекдот, -рефлексія, -метафора, оповідання в мініатюрах тощо). Дотримання 

композиційної структури, описовість, причинно-наслідковий зв'язок, розмірений 

темп викладу, який може змінюватись у межах твору, чуттєва градація, кілька 

сюжетних ліній, самоусвідомлення героя в суб’єктно-об’єктній рецепції та 

інтерпретації – константи оповідання, котрі відповідають концепту «буття-у-світі». 

Новела (від лат. novellus – новий, новина) – «невеликий прозовий епічний твір, 

в якому висвітлюється незвичайна подія або переживання, настрої персонажа; 

завершується несподіваним фіналом, має напружену дію» [202, т.ІІ, с.128]. 

Називаючи новелу «дитям анекдота», В. Фащенко наголошує на синкретичному 

підґрунті жанру, залучаючи народну легенду, бувальщину, оповідання [427, с.6-7]. 

Уперше назва пролунала у ХІІІ ст. завдяки письменнику Бонвензіну де ля Ріва, хоча 

«новини дня» відомі від І ст. до н.е. (Арістід із Мілета). Близькими до італійських 

«новеліно» є французькі «фабльо» та німецькі «шванки». В історії українського 

письменства, на думку І. Денисюка, новелістика мала три етапи розвитку: 

літературна реінтепретація фольклорних жанрів, побутування у царині соціально-

психологічної прози та власне новела, що вирізняється психологізмом – домінантою 

доби fin de siècle [83, с.20]. Межа ХІХ–ХХ ст. позначилась заглибленням у 

внутрішній світ людини, що презентували В. Стефаник, М. Коцюбинський, І. Липа, 

Г. Косинка та інші. Недаремно досі актуально звучать слова І. Франка: «Новела – се, 

можна сказати, найбільш універсальний і свобідний рід літератури, 

найвідповідніший нашому нервовому часові, тому поколінню, що вічно спішиться і 

не має ані часу, ані спокою душевного, щоб читати многотомові повісті. В новелі 

найлегше авторові виявити найрізніші сторони свого таланту, блиснути іронією, 

зворушити нас впливом сконцентрованого чуття, очарувати майстерною формою» 

[430, т.XLI, с.524]. Вражає кількість жанрових різновидів (психологічна, сенсаційна, 

лірична, соціальна, сатирична, параболічна, біографічна, політична, екзистенційна; 

новела характерів, новела-роздум, новела ситуацій, новела-проекція, новела-акція, 

новела настрою, новела у діалогах, роман у новелах), які засвідчують невичерпний 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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жанровий потенціал. Чуттєва концентрація, психологічні акценти, «епіцентр думки і 

настрою», часопросторове ущільнення, кульмінаційний пуант актуалізує в новелі 

граничне буття. 

Оповідання та новела виступають генологічними та структуротвірними 

моделями української малої прози, але передусім – онтологічними репрезентантами 

індивіда в особистісно-суспільній проекції.  

Висвітлені у роботі царини мистецтва слова доводять взаємообумовленість 

онтологічно-екзистенційних основ і жанру. Зважаючи на стрімкість розвитку подій, 

постійне перебування у смертельній небезпеці, перенасичення протиприродними й 

антигуманними візіями в герметичному просторі, що складають тривалу межову 

ситуацію, нав’язану людині зовні, у мілітарному дискурсі переважають новели й 

оповідання з новелістичною побудовою (С. Пилипенко, Ю. Мовчан, І. Сенченко). 

Сміхова література детермінує генологічний вибір об’єктом показу, лейтмотивом:           

у побутовому ракурсі домінують гуморески, в суспільно-політичному – сатири 

(Остап Вишня, М. Синежупанець, І.Я. Масляк, М. Білкун). Письменство для та про 

дітей орієнтується на специфіку вікового світосприйняття, вдаючись до казки, 

оповідання, байки з виразним параболічним стрижнем (В. Леонтович, О. Зима, 

Лариса Письменна, Вс. Нестайко, Зірка Мензатюк). Рефлективна проза, що 

розкриває самоаналіз героя, послуговується насиченими еліптичними 

конструкціями малими епічними формами, які створюють ефект незавершеності, 

недомовленості, спонукаючи автора, персонажа і реципієнта до подальшої 

самообсервації – новела, етюд, замальовка, поема / поезія у прозі, притча, мініатюра 

(Ольга Кобилянська, Людмила Старицька-Черняхівська, С. Яричевський, Дарія 

Віконська, Олександра Копач, В. Кашка та ін.). 

Тому жанр – це вимір буття, що поєднує категорії сущого (незмінні жанрові 

константи) й екзистенційні концепти (свобода у зміні, рецепції та інтерпретації, 

детермінована «буттям-тут»). 

Твір. Літературний твір, незалежно від жанрової специфіки, є цілісним 

баченням історії людства, інтерпретованим крізь призму сприйняття особистості, 

яка подібна художній субстанції, адже «… людина виступає медіатором між 



50 

 

 

матеріальним та ідеальним, потенційним та актуальним, між річчю та словом, 

символом та бездонною семантикою його референції» [185, с.3]. Художній текст 

може корелюватися в суб’єктно-об’єктних параметрах, обумовлених 

часопросторовими координатами подій, персонажів, автора, засвідчувати себе як 

внутрішньо структурована й водночас відкрита система: «У творі мистецтва як 

взірець відбувається те, що ми всі робимо, оскільки ми тут присутні: повсякчасне 

вибудовування світу» [55, с.27]. 

 Втілюючи єдність розмаїття складників, художній текст відображає не тільки 

загальні явища, віхові події, а й духові та душевні концепти ментально-етнічної, 

станової, вікової, статусної громади, феномени національного й особистісного 

ґатунків. У ньому спостерігається наявність Сковородинської тріади: макрокосм 

(об’єктивний світ), мікрокосм (суб’єктивний світ) і світ символів – література в 

онтологічному сенсі, яка єднає дихотомію буття, стає його екзистенцією – способом 

буття, фіксованим за допомогою слова (думки і чуття), де письменник промовляє 

себе, витворює в мові світ (sich dargestellt), підґрунтям якого виступає феномен «я-

говоріння», у творі – реальність, єдино істинну «тут-і-зараз», поєднуючи об’єктивну 

даність і суб’єктивну самість. 
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РОЗДІЛ ІІ. 

ГРАНИЧНІ ВИМІРИ БУТТЯ  

В УКРАЇНСЬКОМУ ПИСЬМЕНСТВІ к. ХІХ–ХХ ст.  

 

Для України ХХ ст. постає екзистенційним вибором між граничною ситуацією 

і буттям, зважаючи на кількість соціальних, культурних, економічних, політичних та 

ідеологічних змін. Стан постійної тривоги й напруги зумовлює виснаження, 

трансформацію, вимагає певних осередків спокою передусім на чуттєвому рівні, що 

часто виявляється у вербальній сублімації. Два протилежних дискурси 

відображають різні прояви сконцентрованого стану, звідси, відмінні способи його 

рецепції та інтерпретації. Революційно-воєнні події занурюють людину в 

герметичний криваво-руйнівний простір, унеможливлюють суб’єктивне бажання 

звільнитися від повсякчасного зовнішнього тиску. Тобто індивід змушений існувати 

в межовій ситуації чи обирати граничне буття, котре втілює фізично-духовий 

(визвольні змагання) або вербально-духовий (сміховий дискурс) опір, який руйнує 

симулякри, відновлюючи цінність єства.   

 

2.1. Межова ситуація та граничне буття у літературних координатах 

 

Історія України – це безперервна кривава боротьба за самобутність і 

незалежність українства. Проте наука занотовує тільки статистичні дані, хронологію 

подій, надає суб’єктно-об’єктний аналіз процесів у контексті доби, виокремлюючи 

винятково знакові персоналії. Натомість «звичайні» учасники та свідки колізій 

стають маргінальними й непомітними в епохальному масштабі. Поза увагою 

істориків перебуває емоційний чинник, який визначає вибір кожної людини, а також 

формує ту сукупність індивідуальностей, котра детермінує поступ, але залишається 

уявною безликою масою, відображеною хіба що кількісними показниками. 

Варто зауважити, що в українському літературознавстві немає комплексної 

студії мілітарного дискурсу національного прозописьма, за винятком праці Ю. 

Коваліва «Художня хроніка великої трагедії (Українська література періоду Другої 
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світової війни)» (Київ, 2008) та монографії Ірини Захарчук «Війна і слово (Мілітарна 

парадигма літератури соціалістичного реалізму)» (Луцьк, 2008). Майстри слова 

помічають настрої сучасників, психологію представників різного віку і статусу, 

наголошують на ролі особи у вирішальних перипетіях, адже від усвідомлення 

власної відповідальності, домінування певних пріоритетів, ракурсу бачення 

залежить загальний рух індивіда, етносу, нації, країни. Тому рецепція та 

інтерпретація учасників та свідків кривавих катаклізмів, у які, примусово чи 

добровільно, були занурені українці постає унікальним літописом доби.  

 

2.1.1. Показ кривавих колізій перших десятиліть ХХ ст. у малій прозі 

 

Опиняючись у межовій ситуації, особа починає розкриватися чи, навпаки, 

замикається, відмежовується від світу. Але вир стихійної боротьби унеможливлює 

тривалу зупинку чи сховок. Він примушує діяти, вкидає людину в дискомфортні 

умови, що вимагають постійного вибору і рішень. Перипетії 1905–1907 рр., 

спричинені економіко-політичною кризою, виступили чинником кардинальної зміни 

суспільного устрою, насамперед – у свідомості людей. Прірва між багатими та 

бідними зумовила страйки і протести, жорстоко придушені владою. Попри 

тимчасове «звільнення» українського слова, що втілилось у появу значної кількості 

періодичних видань, культурно-просвітницьких організацій, толерантність еліти 

пригнобленого народу виражалась в автономній візії майбутнього країни за 

збереження Російського патронату. Довіра окупанту спричинить масштабні 

катастрофи-втрати, відгомін яких чути за століття потому. Крім того, події стали 

орієнтиром для очільників кривавих перипетій 1917 р., адже розкрили болючі 

проблеми, які згодом були задіяні з метою зомбування і керування масою, здатною 

пожертвувати життям заради брехливих та лицемірних проводирів. Письменники 

трактують час важливих трансформацій, вдаючись до різних художніх зображально-

виражальних засобів, формально-змістових складників.  

П. Крат висвітлює колізії в індивідуальних образках [395]. Він вихоплює 

епізоди із буття людини, досліджує її рефлексії, вибудовуючи проекцію особисте – 
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національне – загальнолюдське. Назва збірки – «Коли лекше буде?» – лейтмотив. 

Прозаїк досліджує поведінку героїв, які обирають пасивну або активну відповідь 

новітній добі. Три історії об’єднано протилежними чуттєвими домінантами – любов 

до землі та неможливість розв’язати соціальні проблеми. Перший твір має 

підзаголовок «З українського життя», вказує на локацію колізій. Головним художнім 

засобом постає антитеза, розкрита у внутрішньому монолозі Сосновського через 

пісню-діалог із землею: квітчання верби протиставлено ріденькій підмерзлій ярині, 

дзвінкі співи жайворонків – тузі селянина, сонячні усміхи – суму серця, буяння 

життя – мовчазній могилі. Показовими є релігійний наголос (Великдень: 

воскресіння Христа – самознищення людини) й кольоросимволіка. Природа вражає 

різнобарв’ям: блакить неба, зелень рослин, синь озимої пшениці, лілові хмарки, 

золоте сонце. Існування героя затиснуте монотоном чорних хрестів, чорних думок. 

Насамкінець Остапа поглинає чорнота як зовнішня, так і внутрішня.  

Назва твору – «Коли лекше буде?» – стає багаторівневим звертанням до 

кількох адресатів (природи, Бога, людини). Чоловік приймає свою злиденність, 

зверхність чиновників, що підкреслено в машинальному поклоні фаетону. Трагізм 

долі живого мерця зосереджено у двох фінальних запитаннях – чому та коли, – що 

залишаються тільки луною, адже Остап дозволяє керувати собою. Доля героя постає 

проекцією на українство, яке обирає роль маріонетки.  

Твір «Діти» має підзаголовок «З мобілізаційних випадків». Автор метафоризує 

лихо, що «вдаряє об землю», село, яке знемагає через біль і страждання, нав’язані 

окупантами. Персоніфікація створює емоційну напругу історії. Драматизм 

безвільного підкорення царату втілено в неминучій смерті за незнану Маньчжурію, 

у повторі «на заріз» та порівняннях: резервісти – «мерці», прощання з односельцями 

– «похорон». Тотальний шовінізм, станова дискримінація, трактування простолюду 

речами, які використовують на власний розсуд можновладці – всі ці питання 

порушено в означеній ситуації життя Василя Ченєги. Хронологічна концентрація 

(кілька діб) зумовлює смислово насичений фрагментарний показ головних подій: 

народження дитини, смерть дружини, мобілізація, втеча, самогубство. Для чоловіка 

суїцид є вимушеним ескапізмом, оскільки попереду тільки смерть. Попри 
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очевидного центрального персонажа назва твору виокремлює підтекстового 

головного героя. Ним є діти, які переживають втрату батьків (спочатку мами, потім 

тата), що обрамлює художній текст із відкритим фіналом. Нащадки залишаються 

наодинці з горем. Їхня доля невідома. У батьковій «пораді» малечі втопитись 

вгадується настанова Гриця з «Новини» В. Стефаника, котрий актуалізує проблему 

тотальної байдужості соціуму. П. Крат зображує трагедію гено- та етноциду 

впокорених загарбниками українців. Риторичні звертання та вигуки, еліптичні 

конструкції вербалізують стан персонажів, забезпечують динамізм викладу.  

Якщо чоловіки обирають ескапізм, то героїня твору «Жертва» ризикує життям 

заради свободи, своєї та країни. Соціальний аспект поступається національному. 

Катом є не каста, а царат і його уособлення – Росія. Каторжанка-революціонерка 

втілює Україну. Недаремно письменник залучає фольклорні образи, порівнюючи 

втечу молодої галичанки від російських поліцаїв, «двох-голова», із переслідуванням 

шуліками горлиці. Географічна територія, країна-окупант персоніфікується, 

виступає інфернальним осердям, «холодною пелькою прірви», «гадиною», що 

поглинає загарбану країну. Рефлексії героїні виражають внутрішню боротьбу: з 

одного боку, дівчині шкода лишати рідних і побратимів, з другого боку, вона 

усвідомлює, що нема сенсу повертатися до в’язниці та чекати смерті. Раніше 

природа і людина становили антитетичну пару. Зараз вони суголосні одна одній 

(паралелізм): похмура ніч, пронизливий вітер і крижана вода – виснажена тортурами 

та переслідуваннями втікачка; хвиля річки «б’ється своїми грудьми на російський 

берег» – марні зусилля героїні зруйнувати імперію. Місяць із хмарою захищають від 

наруги російських катів тіло каторжанки. Зображаючи типові образи селян, які 

визнають вічне рабство чи втечу-суїцид, П. Крат конкретизує їх власними назвами. 

Але дівчину, яка обирає активний протест, він залишає без імені. Тобто прозаїк 

узагальнює поведінку відважного пасіонарія, котрий, ризикуючи усім, прагне 

свободи. Смисловим осердям образу виступає назва твору. Остап є жертвою 

станового розшарування, Василь – військових ігор можновладців, жадоби кривавої 

російської держави. Та долю героїв детермінує їхня покора-приреченність. Вони 

обирають образ мовчазної жертви, наслідком чого постає трагедія героїні. Адже 



55 

 

 

пасивність, відсутність консолідації нації в боротьбі з ворогом уможливлює 

антилюдське ставлення загарбників. Дівчина стає святим ягням, яке покутує гріх 

безправності народу, опираючись злу, втіленому в етно- й геноциді.  

Вихоплені уривки, які, водночас, окреслюють кульмінацію в житті селянина, 

резервіста, каторжанки складають зібрку «Коли лекше буде? і інші оповідання». 

Автор порушує значний спектр питань, зосереджуючись на роздумах і вчинках 

героїв. Те саме він робить у творі «Візита “Червоної Дружини”». Оповідь 

складається із образків, які формують цілісну картину боротьби повстанців за 

рівноправність і національну незалежність. Сьогодення Карана стає формально-

змістовим обрамленням історії українського втікача-емігранта в Канаді, головну 

подію в житті котрого визначено у підзаголовку – «Образ з революційних розрухів 

на Полтавщині в літі 1906 року» (боротьба за ліквідацію царизму та проти 

русифікації). Очільник дружини є представником тієї еліти, яка розуміє потребу 

зміни устрою, розривається між суб’єктивними бажаннями й об’єктивними 

реаліями. В рефлексіях Карана викрито болючі для українства питання: рабська 

психологія, зрадники у «придвірних» арміях, байдужість більшості. Зазначені 

проблеми втілює постать Т. Шевченка. Саме на могилі Кобзаря у Каневі загін 

отримує благословення від Пророка, вирушаючи звільняти Україну. Сучасним 

образом наставника є дідусь, який словом і чином захищає дружину. Крім того, за 

епілог до оповідання править уривок з поезії Кобзаря «І мертвим, і живим, і 

ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє», 

назване, однак, П. Кратом «Панам». Тож автор застерігає земляків від повторення 

історичних помилок – розшарування через підкуп ворога, який знищує народ. 

Продажність, лицемірство, аполітичність провокує збільшення філістерів, які 

спираються винятково на матеріальні статки, нехтуючи духом. Інтертекст виражено 

в парафразах («Ой, геть, думи, не мордуйте!», «Мовчи, скарго погана, не торкай!») 

та в наголосі на споконвічній боротьбі й незавершеності визвольних змагань. 

Доцільно звернути увагу на символіку кольорів: зібрання дідичів і повстанців – 

«чорна дружина» (чорносотенці), гурт Карана – «червоний», вказує на методи 

боротьби чоловіків, криваві причини й наслідки баталій. Повстанська душа палає на 
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чужині, де керманич організовує страйк і планує повернення додому в місії-молитві, 

що засвідчує останнє слово обітниці («Амінь»). Варто зауважити вибір імені героя. 

Каран був нащадком Геракла, який за допомогою череди здобув перемогу, заснував 

державу і династію македонських царів. Український Каран стане очільником та 

проводирем відродженої нації. П. Крат представляє образки, вдається до мозаїчної 

побудови нарації, що складають екскурси, роздуми, чуття персонажів. Письменник 

досягає емоційної напруги завдяки лаконічному висвітленню подій, нотуванню 

порухів душі, смисловій концентрації. Тож окремі епізоди із життя особи 

відображають долю героя та України в історичних колізіях доби.  

Натомість Г. Хоткевич (псевд. Гнат Галайда) уникає індивідуалізації, аби 

відтворити протиборство двох потужних сил – демосу та імперії. У циклі «Маленькі 

образки великої справи», послуговуючись яскравими зоровими та слуховими 

образами, він лаконічно висвітлює дворічне протистояння. Десять новел 

зображають етапи боротьби, охоплюючи всіх, безпосередніх чи опосередкованих, 

учасників подій. Невеликий обсяг історій передає стрімкість розвитку перипетій, які 

для одних стали несподіванкою-стихією, для других – продуманим планом. Однак 

спільною виступає ситуативна реакція опонентів, що виявляє співвідношення мети і 

засобів. Центральними об’єднавчими акцентами, вжитими у буквальному й 

переносному значенні, є обличчя та очі, що характеризують істот і неістот. 

Координація дій узгоджується на зборах, де попри закриті вікна та густий дим 

цигарок світяться очі благородних «рахованих», які мають «хороші обличчя», котрі 

ховають внутрішній нервовий неспокій. Вони покликані переконати тих, хто обрав 

«ярмо» приєднатися до руху («Засідання революційного комітету»). Місце початку 

спротиву має інфернальний портрет, в якому муки і крики заліза спершу 

відтворюють внутрішній конфлікт, викритий у деталях (хлоп’ята-черв’яки, 

незвиклий дух, пригашений блиск очей, стримані розмови, таємне мовчання), 

згодом стихають у передчутті гудка, що витискає рев, могутнє слово, і неживий шум 

поступається гулу тривожного людського рою – повноводної ріки («Забастовка»). 

Страйк виявляє сутність присутніх, показує справжнє бидло та людей: енергійні 

темні обличчя рішучих та свідомих, перейняті цікавістю і невідомістю лиця 
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несвідомих, перекривлені жахом пики «хрунів» (заячі душі, сексоти, конформісти). 

Притча робітника, зі сповненими любов’ю Христовою очима, увиразнює символіку 

облич, оскільки в алегоричній формі вказує на складники, що зумовили «іскру»: 

директор (мельник), фабрика (млин), нужда (гребля), робітники (ріка). Крім того, 

розширюється означення руки – «робоча», здатна зупинити землю, стає «оружною» 

силою проти насилля. Незвична подія змінює обличчя вулиці, яке, зазвичай,  

буденне обшарпане й сіре або святочно підмальоване. У нетривкому підготовчому 

до вибуху стані вона стає сліпою та німою (замкнені двері-роти, вікна-очі) і 

незабаром розбивається на відмінні частини. У першій панує кров, крики, смерть, 

чорне й несите, друга сповнена дитячого сміху, ідеалів Ісуса та затишку. Людському 

обличчю вулиці протиставлене лице поліцая, котрий завжди ховає очі, – прокляте, 

вирите плямами кривди, сліз («На вулиці»). Таємність і сакральність нової доби 

забезпечує панування цариці тьми. Спалах сірника вихоплює руки, які «будують 

опір» самодержавству. Людей змінюють барикади й гармати, уособлюючи дві 

громади – мирний народ і войовничу владу. «Навмання» окреслює дії обох, але 

керована свободою ейфорія пролетаріату контрастує зі вседозволеністю режиму, що 

не боїться Європи («Барикади»). Стрілянина знищує часові межі та витворює 

смертельний танець, оргію крові. Здичавілі п’яні солдати втрачають людську і 

тварну подобу, стаючи потворами («Стріляй, кого хочеш»), прикладом яких є 

«найостанніший мотлох» Кричевський. Розповідач підкреслює деформацію родини 

в нюховому наголосі – гніздо з нечистотами, та мешканці не чують смороду 

(«Революційний суд»). Надалі прислужники системи втрачають навіть чіткі 

матеріальні обриси. Чорносотенці та їхні прибічники є «чорною хмарою», що 

«творить пустиню». Колір визначає духова темрява, спровокована гріхом, яка 

утілена в «обличчі» – портреті царя, ототожненого з Іродом. В анафоричних 

імперативах «духу тьми народної» зосереджено головні засади абсолютизму й 

диктатури, посилені однокореневими рефренами, що покликані зомбувати 

реципієнтів – послух, слухай («Чорна сотня при роботі»). Щоденні повтори наруги і 

вбивства, підкреслені вербально (трупи, кров, втома душі), зосереджуються в 

протистоянні жорстокості й людськості, де перемагає перша («Кінець повстання»), 
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розповсюджуючи помсту на простолюд, коли масовість жахливих злочинів об’єднує 

скривджених у дим людської жертви, що піднімається зі стогоном до Бога («На 

селі»). Фінал циклу – символічний. Юнак, спраглий жити, не розуміє, «що таке с м е 

р т ь». Обірвана гнила мотузка стає Господнім знаком для присутніх щодо 

справедливості боротьби й невідворотності змін. А «мертве-мертве лице 

барабанщика», який «сухо і страшно» сповіщає-супроводжує повішання хлопця, 

прорікає руйнацію влади ката, що «рахує дні живота» («Казнь»).  

Г. Хоткевич концентрує час, зображує революцію у формі образків-спалахів, 

які схоплюють основні події та висвітлюють їх у символічно-сенситивному аспекті. 

Називаючи прозаїка «літописцем», Ф. Погребенник зауважує: «Очевидець і 

активний її учасник, він оперативно відобразив різні аспекти цієї історичної події 

[…] Характерною особливістю всіх цих речей є художня документальність, 

історична достовірність. Справа в тому, що вони писалися на основі особистих 

спостережень, на підставі пережитого і передуманого» [444, c.545]. Письменник 

вдається до метафоризації, опредметнюючи почуття і персоніфікуючи навколишню 

дійсність, залучає риторичні конструкції, які відображають біль втрат, крик серця, 

нерозуміння злоби, нанизує атрибути кровопролиття, щоб застерегти від покори, 

котра провокує жадобу всевладдя. Він акцентує увагу на зовнішньо-внутрішній 

відповідності, обираючи для учасників перипетій обличчя / маски. Позбавлені 

індивідуальних рис, вони презентують не тільки верстви, але й ідеологічні 

угруповання («Адін язик, адін народ»). Таке художнє узагальнення має на меті 

увиразнити дві потужні сили, боротьба яких градуює від земного локального виміру 

до загальних філософських концептів добра та зла, світла й темряви, життя і смерті. 

У П. Крата виразником різних позицій стає людина, у Г. Хоткевича – певна 

спільнота. Наскрізним складником «революційної» новелістики М. Коцюбинського є 

сміх, утілений у розмаїтих варіаціях (відтінки, власники, реципієнти), що виступає 

характеристикою персонажів, верств та чинів і навіть маркером доби. Контраст між 

маскою та єством розкривають емоції персонажів новели «Як ми їздили до 

Криниці». Розлога оповідь про підготовку, подорож, ярмарок, природу набуває 

пришвидшеного темпоритму в самовикритті провокатора. Рефлексії наратора, 
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сповнені критики, захвату, іронії, протиставлено зверхнім признанням «особи», 

цинізм і лицемірство якої підкреслює хіхікання, що супроводжує історії про доноси. 

Монолог п’яного вродливого хлопця-сексота спотворює навколишній світ, знищує 

враження щирих робітників. Розчарування мандрівників утілене у символічному 

образі зів’ялої квітки. В оповіданні «Сміх» галерея персонажів утворена за 

допомогою контрасту. Бліда й зігнута подоба пані Наталі, змішане і пом’яте лице 

пана Валер’яна протиставлено широкому землистого кольору обличчю наймички. 

Зовнішність відображає психологічний стан, підтверджений діями. Страх 

Чубинського – безладна біганина, жах дружини – зацитькування малих та паніка, 

врівноваженість служниці – спокійні рухи, виконання щоденних обов’язків. 

Штучність господарів уміщено в оксимороні «живі голоси», який варто зіставити з 

метафоричними обіймами Варварою дітей «тихими грубими голими» руками. Темна 

хата є герметичним простором, оточеним «грізним і невідомим», мешканців якого 

поступово поглинає-душить тривога – «гримлячий газ». Альтернативним локусом 

виступає ясна, попри синій чад, кухня, що сполучає присмеркове місце з вулицею. 

Тож контраст світла-тіні багатозначний: темний народ (брак освіти, наївність) – 

темне помешкання (переляк, невідповідність слова чину), видима ясність – 

прозріння господаря, щирий безпосередній дитячий регіт – емоційний вияв єднання 

жінки з революціонерами. Замкнений світ знищує сміх Варвари, який градуює від 

притишеного, ледь чутного і стриманого смішка до відкритого, п’яного й 

переможного реготу, що стає самостійним персонажем, змінюючи пануючу тривогу 

на суцільний жах. Миттєвість вибуху «зламаної сили» виступає хвилевою 

сублімацією накопичених табу для наймички та чинником трансформації адвоката. 

Чоловік розуміє оману втечі й незворотність змін, зумовлених віковою, законною чи 

фактичною, кріпаччиною, котрі лякають і захоплюють невідомістю, що втілено в 

анафоричному «А-а-а». Про таке своєрідне обрамлення, специфічну текстову 

організацію творів М. Коцюбинського зауважує Ю. Кузнецов: «Кільцева побудова 

характерна для новел письменника з відчутним епічним началом, в яких деякою 

мірою виражений сюжетно-подійний план» [187, с.94]. 
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Психологія юрби простудійована в образку «Він іде!». Аліса Меншій 

підкреслює майстерність автора відобразити «еволюцію погрому – від його 

зародження до безпосереднього бурхливого прояву, від багатолюдних єврейських 

зібрань на площі, розмов про майбутній погром, таємних нарад в хаті старого 

Абрума, до самого факту жорстокого дійства» [230, с.206]. Передчуття фатального 

прийдешнього втілює сміх маків, які витворюють криваві ріки вздовж доріг. Їх 

основні кольори означують героїв та події: чорні думи землі, чорні панки, червоний 

туман і криваві примари, червоні очі віщунки, червона заграва пожежі, чорний од 

чорних згадок мечет, чорні калюжі запеклої крові, попи з чорними устами у 

закривавлених ризах, зчорніле лице убогого Спаса. Охоплені «стоокою» тривогою 

люди нездатні опанувати себе, що насамперед розкрито в образі ребе Абрума. 

Спочатку чоловіка паралізує страх (тиша), потім пекуча злість спричинює 

афектацію (крики) та втечу в нікуди, супроводжувану реготом червоних маків. 

Голосному божевіллю протиставлено сміх сонця, котре «вистеляє» дорогу 

сповненій ненависті, через втрату синів, й самопожертви, аби відвернути лихо від 

свого народу, Естерці. Риторичне звернення до Бога, марний спротив стоногому 

чудовиську самотньої старої постає одинокою спробою зупинити кровопролиття, 

що знищує і ката, і жертву. Назва твору – символічна. Вона відображає уявну та 

дійсну динаміку перипетій, в яких по-різному «йдуть» учасники: мотивована втеча-

сховок євреїв-мешканців містечка, «чужий» іде у внутрішньому конфлікті шохата 

між особистим порятунком та обов’язком духовного провідника, всепоглинаючий 

рух процесії тисячі ніг, тисячі грудей та божевільних дзвонів, упевнена хода матері-

страдниці, готової собою захистити світ.  

Варто зазначити, що своєрідний месіанізм є лейтмотивом низки творів 

прозаїка. Боротьба між особистим добробутом та громадським обов’язком 

відбувається в душі 23-річного революціонера Кирила з оповідання «В дорозі». 

Розповідач зображає однолінійне існування юнака у густій атмосфері, що наче 

відмежовує героя від повноти життя. Це засвідчує ставлення до навколишнього 

світу (природа – робота) й оточення (жінка – товариш або ворог). Розкриття іншого, 

відкинутого і забутого, виміру буття, започатковане в садку, стверджується 
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високим, лоскітливим, срібно-дзвінким усміхом панни Усті («ай»). Подорожі лісом, 

де панує спокій та гармонія, котрі захищає золотий пастух-сонце і забезпечує 

безлюддя, притлумлюють невгомонне палаюче «Я». Проте звільнена уві сні 

підсвідомість викриває сутність в імперативі «мусить», що градуює до «зрадник». 

Поштовхом до повернення себе виступає рефрен – усмішка, яка пливе по чорній 

бороді. Вона підкреслює духову мізерію колишнього палкого революціонера-

оратора Івана і «товаришки Марії», котра перетворилась на годовану гуску, 

символізує «ганебно солодке» філістерство в яскравій емблемі спокою – двох задах, 

яким байдуже до масових смертей, скалічених дітей, оскільки смачний пиріг 

компенсує трагедії «чужого» сьогодення. Емоційний вибух, крики та образи Кирила 

стають не тільки самозахистом, спробою виправдатись, але й баченням свого 

імовірного майбутнього в збайдужілому подружжі. Тому назва твору передусім 

означає дорогу до свого справжнього єства, коли стрімкість і жорстокість колізій 

вимагає вибору та унеможливлює рівноцінне поєднання егоїстичних бажань та 

громадянських викликів.  

Подібне роздвоєння властиве Лазареві. «Persona grata» проходить етапи 

переродження, пов’язані з болісним усвідомленням провини й відповідальності за 

кожний вчинок. Центральним образом-символом є очі. На початку вони 

характеризують тюремного смотрителя (маленькі та жорстокі), котрий все помічає, 

хоча дивиться повз людину. Погляд наглядача привласнює героя, що реалізується в 

запропонованій «роботі» без вороття. Щоб увиразнити дві головні постаті 

психологічної маніпуляції, письменник прибирає решту знеособленою позначкою – 

сірі халати. Спокусник-«морда» поглинає жертву, розриваючи її зв'язок з оточенням. 

Фатальна угода зумовлює появу «скритого і запечатаного» в очах Лазаря. Рефреном 

роздумів чоловіка стає цікавість до власних внутрішніх метаморфоз, пов’язаних не з 

випадковою втратою самоконтролю, а зі свідомими вбивствами («як воно буде»). 

Показуючи будні особливого в’язня, розповідач нотує поведінкові зміни індивіда, 

спричинені безкарністю (садистські розваги, пиятика). Проте ілюзія вседозволеності 

зникає через усвідомлення пастки не тільки зовнішньої (ґрати, закрите вікно), але й 

внутрішньої (гості снів, алкогольне забуття). Суцільна ізоляція від людей та 
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природи розкриває справжню вартість важливої персони, що підкреслено в огиді 

смотрителя торкнутися ката, у хованні рук, забруднених кров’ю, страху забруднити 

ними «святий хліб». Прозрінню сприяють «подарунки клієнтів», де головна роль 

належить очам, які «влазять у груди». Уявні діалоги Лазаря і жертв постають 

сповіддю-самоаналізом чоловіка. Тому «скрите і запечатане» набуває іншої 

семантики – сумнів перемагає впевненість. Адже у психологічній студії виринає 

образ вищого зла, котре керує гвинтиками системи, до яких тепер належить герой. 

Неможливість вирватись із замкненого коловороту й марність опору маріонетки 

втілено в насмішці пішаків режиму – прислужників Каленика та Івана («Ха-ха! бо 

він святий! Хо-хо!»), жандарма («Ха-ха! Це було забавно!»). Удавана розправа з 

безликим ворогом дозволяє відчути «розкіш муки» і «смак душогубства», однак 

лишається маревом-сублімацією нездійсненного задуму.            

Невідомий з однойменного етюду вбиває високопосадовця, знаючи про 

неминучу  страту. Рефлексії в’язня, де зміщено часові координати завдяки 

ретроспекції, визначають еліптичність викладу. Потік свідомості виступає 

самопізнанням і сповіддю з адресатами – матір’ю та єдиним «вдячним чутким 

читачем». Олександра Черненко вказує на взаємообумовленість різноаспектних 

площин «Я»: «Всі ці враження від власної душі випливають одні з одних та 

спонукують появу все нових, часом хаотичних і несподіваних для самого 

протагоніста, і творять разом образ безперервної активности людської психіки. 

Зовнішньо цей комплекс вражень об’єднаний засобом безпосереднього 

внутрішнього монолога та повтору слова “невідомий”, що врешті самою назвою 

етюду замикає весь твір у композиційну цілість» [458, с.71]. Важливо, що 

«невідомих» кілька. По-перше, оповідач-революціонер. Він фіксує видимі (ґрати) та 

невидимі межі (виконання задуму вибудовує стіну між товаришами, які лишаються 

вільними, й життя за мурами). По-друге, місто, в якому губиться людина через 

холодне безпомічне сонце. По-третє, жертва-кат із восковим профілем та білою 

бородою. Протягом вербального самоаналізу відбуваються метаморфози, що 

невідомих перетворюють на відомих. Наратор відкривається в інтимному зверненні 

до неньки, викритті страху в подобі полохливого звіра й усвідомленні місії розплати 
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серця, сповненого людськими слізьми, народним гнівом, невинно пролитою кров’ю. 

Місто стає близьким у щасливому «романі на мить» – зустрічі поглядів, коли сірий 

та чужий зміг вдихнути аромат розквітлої квітки-весни, почути гомін життя. 

Чиновник втрачає інфернальні риси в стосунках із дочкою, любові до театру. 

Розуміння людськості обох спричинює хвилювання-сумніви, які нівелює сміх. 

Спокійні, невинні, байдужі очі оповідача протиставлено холодному, як штик, 

погляду та лукавим, гострим, наче голки, з насмішкою в куточках очам посадовця, 

котрі після пострілу стають покірними й жалібними. Спусковим гачком виступає 

злорадний сміх можновладця у мозку героя, котрий свідомий власної безвиході, 

зливається із жертвою, «він був мій», бо його дія вирішить долю двох. Здійснивши 

вирок, оповідач знову стає чужим, оскільки перетинає межу буття, що засвідчує 

інтонаційна зміна самосприйняття: «Але я живий» – «Я ще живий?» Знаковими є 

смислові порівняння-рефрени, які розкривають підтекст історії, а саме: щеня – 

вбитий чиновник, полохливий пес – простолюд, вдячний пес – смерть. Слова без 

чину не можуть подолати зло, котре насправді безсильне супроти консолідованої 

громади, яку очолює пасіонарій, здатний віддати життя, стати «святим мучеником», 

заради спільної боротьби.  

Висвітлюючи портрети учасників революційних подій, М. Коцюбинський 

вдається до імпресіоністичних знахідок, поступової градації емоції, характеру 

образу, фіксує враження персонажів, залучає кольоросимволіку та робить сміх 

багатозначним і поліфункціональним засобом. Він зосереджує увагу на психології 

людини, почасти – натовпу. Темпоритм викладу визначають рефлексії героїв, коли 

чинником самопізнання виступає подія, що може бути передчуттям, сном чи 

маревом. Потоки свідомості мають зміщені часові координати, насичені 

сенситивними складниками та еліпсами. Зображаючи внутрішній конфлікт, 

письменник наголошує на існуванні зла, котре набуває конкретного (провокатор, 

чорносотенці, чиновник, цар) чи інфернального (кровопролиття, самодеструкція) 

вияву, здатного не тільки спотворити, але й знищити людство.  

Суб’єктний вимір властивий прозі П. Крата, об’єктний – Г. Хоткевича, синтез 

аспектів – М. Коцюбинського, а С. Васильченка (спр. Панасенко) вирізняє 
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автобіографізм та інтимність нарації, коли художнє слово стає сповіддю. Цикл 

«Осінні новели (Присвячується 1905 р.)» унікальний тим, що письменник показує 

колізії революції винятково крізь призму жіночих доль. Крім того, суспільні 

перипетії висвітлені в образах-символах. У «Листі до моїх читачів» наратор 

визначає осінь «життєдайною частиною року», вдаючись до кольорових паралелей: 

жовтогаряче листя – вогонь щирості, жага боротьби, хмари на сонці – сполохані тіні 

бурхливих днів. Рефлексії оповідача є домінантою текстової організації творів, що 

передбачають зміщення часопросторових координат і визначають смисловий 

стрижень кожної новели. Чорні очі, глибокі, пильні, допитливі, зазначені у пісні-

епіграфі, характеризують Мотрю («Осінній ескіз»). Одразу варто зауважити, що 

пісня – «ключове слово» в прозі письменника (Наталя Шумило). Перше кохання 

спонукає дівчину до саморозвитку й громадської діяльності, що відображено тільки 

в поодиноких деталях, які стають відомими оповідачу (освідчення-епістола, 

ув’язнення, заслання, смерть). Фактаж біографії людини розкривається у контрасті. 

Неспішний темпоритм життя в широкому світі, втілений у надії на «щось гарне», 

змінює жорстка констатація кривавої перебудови, окреслена нанизуванням 

однорідних смислових іменників-атрибутів імперського режиму (ґрати, мури, 

кайдани, замки, рушниці). Занурення у тотальну боротьбу витворює герметичний, 

«від стіни до стіни», насамперед сугестивний простір, який відкидає сонце, радість і 

бажання. Протидія приреченості – духова сила, виражена однорідними елементами, 

але наказовим способом («Шукай! Питай! Змагайся! Розбивай мури!»), що спонукає 

наратора до подальшої боротьби. Запах особливих квітів об’єднує персонажів історії 

«Фіалки (З юнацьких спогадів)». Батьківський приклад є зразком не тільки для 

Марусі, але й хлопчачої ватаги. Осмислюючи призначення вчителя, герой зіставляє 

дитячі обіцянки (вірш «Посланець») та висланого викладача в образі його доньки 

(лист «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!»). Незворотність змін відображена в 

означенні лісу, який із брата-сховку перетворився на дикого чужинця і воює з 

вітром. Так само прогресивній молоді потрібно подолати народну темряву. Золоті 

огні духової та інтелектуальної просвіти стають багатозначним символом у новелі 

«На калиновім мості»: революційні перипетії, запал народу, жорстокі приборкання 
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повстань, спалені села й жертви. Троє друзів-школярів реалізують дитячі задуми у 

«дорослій долі». Оповідач конденсує час завдяки еліптичним конструкціям. 

Стрімкість політичних колізій (воля, нагаї, маніфестації, мітинги, козаки) 

протиставляється сталості вічної цінності – народній пісні, яка виступає рефреном 

та підкреслює циклічний плин буття. Образ матері пов’язує минуле, теперішнє і 

майбутнє. У «Вітрі» повітряна стихія та наратор вибудовують діалог. Пісенний 

повтор «Мала мати одну дочку» об’єднує історії про жіночу недолю, зумовлену 

беззахисністю фемінної статі. Дружина, яка постійно терпить побої чоловіка, 

боячись піти через суспільний осуд, красуня-черниця, скривджена сваволею батька, 

зґвалтована драгунами дівчина – узагальнені типові картини, котрі покликані 

вкоренити новий устрій, коли жінка з об’єкта стане суб’єктом, що доводить 

метаморфоза героїні оповідання «Чайка». Змісто- і формотворчим осердям є постать 

Т. Шевченка. Рядки поета детермінують поведінку синів-бунтарів, а портрет 

Кобзаря оживає в рецепції оточення родини – у страху дівера та чуттєвій сповіді 

матері. Епіграф-лист сина і завершальна цитата з поезії великого генія «О люди! 

люди небораки!» утворюють смислове обрамлення твору. «Жива душа» пророка 

пробуджує нащадків, наче спостерігає за ними, що виявляється в думному чолі, сумі 

й силі крицевого вогню, котрий долає фізичні межі, стверджуючись у золотому 

дзвоні прийдешнього сонця. Справдження надій відбувається у «Лісовій новелі», 

коли відгомоном кривавої розправи над нареченими стає запалена Романівщина та 

візія щастя.  

Революційні твори охоплені світлим сумом, оскільки оповідач упевнений у 

життєствердному наповненні соціальної перебудови. Натомість воєнні візії мають 

винятково трагічне висвітлення. Паралелізм і персоніфікація формують цілісну 

картину приреченості. Жахіття марень офіцера посилює туга «безпорадної хазяйки 

на руйновищі» – церкви без дзвону та хреста у спустошеному й сплюндрованому 

селі («Під святий гомін»). Реальність втрачає обриси через перенасичення трупами і 

кров’ю. Тому герой роздвоюється, визнає тіло – маріонеткою (залізні дроти), 

керованою «байдужними, хмурими» людьми. Єство зосереджене в узлику з 

камінчиком, що зберігає іскру життя у темній душі (земний жаль, гордість, вільний 
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подих). Внутрішній вогонь підтримує спільна молитва духових жебраків 

(«заблуднені огники»), яка долає «яд людської ненависті і злоби». Загублена в часі 

«процесія кам’яних фігур» повертає людські очі у зустрічі зі сяючою маківкою 

(«Отруйна квітка (Сторінка із життя одного полку)»). Сльози дівчини стають 

дзеркалом для «потвор», витворених війною. Викликана безвихіддю провина 

зумовлює психічний зрив. Але самостійність у сваволі спричинює лише хвилинне 

полегшення, доводить неспроможність воскресити власну сутність. Зацькований 

«німою тоскою могучий звір» не здатний діяти по-іншому. Недаремно 

апокаліптичне дійство триває протягом Великодня. Безлюдне поле, чорна кропива і 

жито, яке «трупом лежить», виступають склепом юнака, душа котрого живе у листі 

(«На золотому лоні (Мініатюра)»). Аркуш перетворюється на химерну істоту-

співрозмовника оточення (бур’яну, будяка, терну, холодку) завдяки людській думці 

й чуттю, дії передають емоції адресанта. Марні спроби вітру збудити «сонного» 

хлопця та розповідь його історії шматочком паперу спричинює злиття «ватажка з 

неживими очима» і війська «побитих золотих стеблин». Так, письменник змальовує 

обряд прийняття землею своєї дитини. Це засвідчує образок «Чорні маки (З польової 

книжки)», де зникає межа між потойбічним та поцейбічним. Ю. Ковалів зазначає, 

що твір поєднує «жанрові особливості новели і вірша у прозі» [154, т.ІІ, с.188]. 

Насичена образною символікою сповідь автора висвітлює страхіття війни. Чорна 

Мара тримає в тенетах отруєний згаслий світ, сіє «огненний дощ», перетворює 

природу на мертву декорацію, огортає душу «чорним рядном» смертельної нудьги, 

живиться «огненними шуліками» й «металевим горохом». Людей під час 

божевільного кровопролиття-злочинства заступають тіні з «посліпленими» очима, 

занурені в хаос і ненависть. Колір маків означує живих мерців (червоні), захоплених 

«мертвими снами», та викинуті на смітник полинялі фотографії (чорні), труною для 

котрих буде сухе листя. Однак, на відміну від перших, із «задавленим криком, 

затоптаною гордістю, погашеною совістю», другі, одержавши свободу, відчайдушно 

вимагатимуть сакральної помсти («Кари! Кари!»), підтримуючи «мстивий вогонь» в 

усіх народжених просякнутою невинною кров’ю землею. Викриваючи фатальні 

наслідки війни у трьох локусах (місто, село, природа), прозаїк підкреслює тотальну 
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дегуманізацію соціуму, котрий вміщає індивіда у чужу подобу, трактує його 

непомітною частинкою використаної маси, непотребом, який вже не здатний 

подолати прокляття і відродитися. Тож молитва-мантра наратора («все минеться, 

минеться, минеться») залишається риторичним беззвучним криком-зверненням.  

Зображаючи революційно-воєнні перипетії, С. Васильченко послуговується 

яскравими образами-символами. Письменник метафоризує дійсність, аби 

увиразнити єдність мікро- і макросвіту, вдається до паралелізму й антитези в 

портретуванні персонажів, наголошуючи на сенситивному сприйнятті, залучає 

рефрени, котрі підкреслюють лейтмотив історії, ретроспективу, марення, сон, які 

показують зміни героя, дозволяють вибудувати часову проекцію, синестезію, що 

створює ефект присутності реципієнта. 

Зв'язок революційних та воєнних перипетій невипадковий, оскільки охоплює 

спільний часопростір та учасників. Але важливішим є психологічний аспект – 

питання маніпуляцій чужинцями українства, коли йдеться про соціальну 

перебудову, і тотальне перетворення народу на маріонетку імперій за воєнних 

колізій, де головним концептом виступає марна смерть. Адже події 1914–1918 рр. 

були продовженням геополітичних ігор, в яких загарбаний етнос завжди був 

«м’ясом».                       

Відсутність військових баталій вирізняє «Жовнірські оповідання» М. Яцкова. 

Крізь призму солдатських буднів письменник досліджує політику окупаційної 

влади, що культивує шовінізм, посилений становою дискримінацією. Він розкриває 

антигуманізм насильницької служби, яка деформує психіку людини та, зрештою, 

призводить до духовного і фізичного суїциду. Оксана Мельник вирізняє специфіку 

ідіостилю письменника: «У прозі Яцкова втілено своєрідний метаантропологічний 

(термін Н. Хамітова) ракурс бачення людського буття: особистість розглядається 

крізь призму антропології й метафізики, що взаємодоповнюють одна одну. Завдяки 

дослідницькій інтерпретації понять із цих двох галузей знання, акцентованих у 

суб’єктивній онтології модерніста, розрізнені твори постають як єдиний наскрізний 

текст. В основі його цілісності лежать певні повторювані антропологічні концепти, 

образи й мотиви, що, модифікуючись від твору до твору, окреслюють спільний 
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авторський стрижень» [227, c.7]. Варто зауважити, що деякі тексти, вміщені у збірки 

1905 та 1916 рр., відрізняються від пізніших видань. Тому доречно в аналізі 

спиратися на первинний варіант, аби поглибити розуміння авторського задуму. 

Розміщення оповідань відображає певні етапи, звичні та спільні для більшості 

рекрутів.  

«Душі кланяються» – це сповідь сільського парубка. Вирвані радянськими 

цензорами перші частини твору допомагають відтворити і збагнути внутрішній стан 

Федора Сенича (Василя Скоруха). Недільна благодать села, взаємне кохання, 

збережені обряди, святкові дійства окреслюють незайманий герметичний простір, в 

якому панують спокій та затишок. Однак передчуття (невмотивований плач Марти, 

тужлива мелодія сопілки) постають вказівками трагічного закінчення історії. 

Центральний герой занурений у світ природи, що сповняє його вітаїстичної сили. 

Відлюдкуватість, блідість, задума і жура підкреслюють чуттєвість юнака, котрий 

усвідомлює оману захисту, невтручання та прагне здійснити стару легенду. Саме в 

оповіді хлопця актуалізовано ментальну амбівалентність українства (діти й герої) та 

порушено проблему бездіяльності нащадків лицарів-козаків щодо зайд (невільники 

на своїй землі). Мабуть, повстанський заклик-докір став причиною спотворення 

тексту. Розмірений темпоритм показу сільського буття переривається викликом до 

війська. Прикметно, що межу між двома світами прозаїк означує антитетичними 

конструкціями, властивими думам (не весілля гуляти, не луг косити – цісарю 

служити). Плач матерів та вітру, ототожнення процесії з похороном виказує 

відмінність давніх походів за визволення Батьківщини, що супроводжувало 

неньчине благословення, гордість борців, та сучасного зібрання живих мерців, які 

промовляють самопрокльони. Наратор вибудовує кордон завдяки антиномії: 

природа – цивілізація, ліс – вагон, кольорове розмаїття – білі сорочки та чорні 

голови, веселощі єдиної громади – стоголова мара, що виснажує серце, ясні коси – 

ґвери й шаблі, люди – худоба, весілля – похорон, радість, тепло – нудьга, журба і 

неспокій, життєствердність – «віват!», де чути страх, рев, жах, пекло. Стогін землі та 

колії констатує неможливість повернення людини й загарбання її до потойбіччя. 

Відображаючи рефлексії персонажа, М. Яцків залучає рефрен, який висновує 
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роздуми Федора, – «нема виходу». Абсурд війни «на своїх» викрито в назві твору і 

появі блисків світла у дорозі. «Душі кланяються» – полісемантичний образ, який 

виказує не тільки узаконені вбивства, руйнування десятків тисяч доль вимушених 

вояків, але й дух пращурів, який чекає на відновлення лицарської пісні та 

відродження сили нащадків.  

Продовженням пекла виступає казарма, охоплена куривом, гамором, 

колотнечею. «Під обухом» окреслює викривлену ієрархічну систему, що заохочує 

садистські розваги усіх чинів, показові огляди, щоденні приниження і побої, котрі 

зумовлюють суїцидальні настрої, притлумлених та накопичених злоби й помсти, 

поглиблені безвихіддю – жебраком, аби на волі. Тому живі заздрять мертвим, що 

засвідчує пропущена частина про «симулянта» Миколу Буртника. Таке 

«скорочення», імовірно, спричинене сумнівами про доцільність присяги, якщо владі 

байдуже до здоров’я і життя людини. Адже подібна практика, на жаль, досі 

лишається чинною. Продовження студії казарменого побуту наявне у також суттєво 

«правленому» оповіданні «Варіят, чи марод?». Перший викинутий розділ становить 

із другим контрастну цілісність. Справедливий чорнявий фірер, «тато найлюбіший», 

протиставляється крадію та злодію капралу, який не гребує вбивством задля 

розваги. Порядність керівника у вишиванці пояснюється не тільки земляцтвом, але й 

тим, що він «ґаздівський син», тобто представник верстви, яка звикла дбати й 

примножувати, єднати громаду, а не знищувати, та котру незабаром ліквідує 

радянський режим. Жорстокість капрала показана за допомогою градації: спочатку 

гуркіт і тупіт, «мова кінської стайні», згодом задуха та сопіння ковальських міхів, 

насамкінець стогін, піт, зриви, прокльони. Вбивство-самозахист Сенем Макітрою 

стає виразником приреченості жовніра-кріпака. Важливо, що характери начальників 

відділу визначають побудову розділів: у першому переважають розмови, що 

виказують повагу одне до одного керманича і підлеглих, другий насичений діями, 

які засвідчують зневагу людини.  

«Самовбивчі блиски» набувають максимальної концентрації «У милосердної 

богині з кам’яним серцем». Письменник зображує психічні й фізичні страждання, 

вдаючись до антитези і паралелізму. Осінній ранок, який будить до життя, виявляє 
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болісне існування пацієнтів та робітників лікарні. Мізерність осібного буття солдата 

висвітлено в буквальному і метафоричному аспектах (пожовклі обличчя, операції 

без наркозу, ілюзія лікування, брудні речі; мертві очі, студене серце, зламана душа, 

стверділа й зіпсута рідня), символічних видивах (убити, щоб не мучились), 

контрастах (золотий напис на шпиталі, «charitas» / «милосердя», стає насмішкою з 

його мешканців; панночка «зі світа» – втілення недосяжної свободи, повноти 

життя), порівняннях (жовніри – побиті птахи, зів’яле листя, що марно прагне 

повернутися до галузок; дружина і бабуся коло інваліда – мухи коло 

«заголомшеної» мухи). Бажання смерті та невдалі спроби суїциду, божевілля, 

виражені слуховими образами (дикий хор, тупіт, регіт, дзенькіт, захриплі голоси й 

сопілка, що додає «чортівської охоти»), виступають маркерами хворих та 

ув’язнених, оскільки усі перебувають за ґратами (де-юре чи де-факто), звідки не 

можна вийти. Суцільна приреченість мотивує фінал оповідання – смерть юнака, 

прохання котрого почув Бог. Доречно зазначити, що в першому варіанті адресат 

листа означений великою літерою (Сину, Ти, Тебе). Це вказує на сакральність 

дитини, її невинної жертви. Водночас безнадія та фаталізм є наслідками свідомого 

рабства народу, який «має те, на що заслуговує». Тож безконечна ніч, яка сповиває 

світ виступає виразником пасивності-поневолення українців, а батьківський заклик 

– «Вернися, вернися» – перетворюється на імператив сучасним і прийдешнім 

поколінням.  

Перепочинком для читача та жовнірів є природа, коли знімають мундири, 

«стають людьми». Тобто повернення сутності відбувається зі зняттям маски й 

зануренням у спогади, які зберігають хистку надію захистити єство. Розмірений 

виклад, обмаль дій, гумористичні вкраплення в карикатурних візіях та жартах 

цивільних, каламбурах військових лише підкреслюють унікальність подібних днів, 

що підтверджує «Дитяча забавка» – муштра, яка робить з повноцінної людини хвору 

істоту. Контраст утворюють два села (чепурне, хазяйновите з читальнею в центрі – 

голодне і брудне, де найбільша корчма), здорові лиця старшин та вимучена, 

страчена молода сила, царювання щедрого сонця, котре наснажує землю, і «змій на 

тисячі ногах», який нищить людську працю, лишаючи чорний пустир. Зіставлення 
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відбувається крізь призму сприйняття майже вільного Якова Солонина, який 

кроками рахує час до свободи, проте всепоглинаюча лава безцільних знущань 

«звільняє» жовніра-селянина значно раніше. Приреченість виступає домінантою 

характеристик персонажів, на чому наголошує О. Ткачук: «Герої М. Яцківа на 

відміну від протагоністів у реалістичному дискурсі в умовах детермінованого буття 

не мають смислу, який б спрямовував їх життя. Тому в наративі розгортається 

абсурдна екзистенція суб'єкта, для якого характерна негативна рецепція свободи. У 

змалюванні світу абсурду наратор вдається до естетики смерті, моделювання 

пекельності внутрішнього его людини» [432, c.160]. 

Рефрен оповідання – «Виходили з села» – відображає звичні втрати «забавок», 

адже ані смерть людини, ані руйнування місцини («крапля в морі», «сльоза в скалу») 

для окупантів нічого не варті. Заключним оповіданням циклу є «Христос у 

гарнізоні». Звертання до Господа, констатація недосяжності, марності благань і 

щоденна молитва заради нетривалого спокою-забуття уві сні постають постійними 

складниками історій. Але в тюремній лікарні, «закривавленій казні», з’являються 

обриси нового бога – вічної мовчанки, що перетворює людину на тінь. Страшна 

зміна втілена у метафорах: сухоти розводять гніздо, неволя зціплює зуби, самота 

сталить дух, стогне кривда, костеніє нудьга і мертвіє холод. Головною причиною 

антихристиянської модифікації виступає тотальна байдужість до власної землі 

(скеля «сотки грудей» людських придавила), одне до одного (живі проходять повз 

могили братів, мертва дружба) і навіть до себе (дихати сонцем, ловити місяць 

пригорщею – «спочить, спочить»). Істина, висловлена пацифістом Мараком, який 

ціною життя захистив єство, підтверджує поява білої постаті й відчуття дива, бо 

«Хри-стос во-скре-се із ме-ертвих!..». Тож природа (весна) і Бог витворюють 

спільний Великдень. Саме так повинна відбутися Україна: від відродження 

зневіреної людини до воскресіння нації.  

М. Яцків показує жовнірські будні, охоплюючи всі локуси. Він вдається до 

вербалізацій рефлексій персонажів, які часто насичені еліптичними й риторичними 

конструкціями, рефренами, що розкривають внутрішній стан, послуговується 

персоніфікацією, антитезою та паралелізмом, синестезією, образами-символами, що 
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посилюють емоційну напругу. Головний засіб – контраст. Письменник підкреслює 

розміреність, закономірність, циклічність природи, сільського буття на засадах 

рівноправності й взаємоповаги та інфернальність мілітарних інституцій, названих 

константною прикладкою – пекло, що поглинає тіло і душу, примножує духовних та 

фізичних калік. Незважаючи на видимий пріоритет особистісного виміру, прозаїк 

наголошує на взаємозв’язку і відповідальності особи за долю свою, громади й нації, 

держави. Це помітно в порушенні питань шовінізму, окупаційної сваволі, свідомого 

рабства, самоусунення від вирішення проблем, нагальній актуалізації 

етногенетичної пам’яті.   

Наталія Кобринська – «смолоскип у темряві» (Ірена Книш) – висвітлює 

взаємозв’язок «мирного» та бойового аспектів кровопролиття.«Воєнні новели» 

вирізняє символ, який стає смисловим стрижнем твору, об’єднавчим складником і 

почасти характеристикою персонажів. Мантля виступає зв’язком побратимів – 

людини та тварини – у новелі «Кінь». Письменниця вихоплює епізод з утечі-рятунку 

бійців, нотуючи вирішальні миті. Вона вдається до зображально-виражальних 

засобів думи (епітети, синонімія, вигук), аби посилити трагедію втрати бодай одного 

життя, що знецінюється в політично-кривавих баталіях. Шинель, яку забирає кінь, 

засвідчує пам’ять близьких і нагадує про важливість жертви, встановлення імен 

безіменних. Відображаючи сприйняття війни селянами в «Полишеному», авторка 

наголошує на дикій суміші співіснування звичних клопотів (заготівля деревини) та 

реалій побоїщ (трупи, школа-шпиталь, гуркіт гармат). Страх загинути й спрага жити 

поєднуються у мантлі. Якщо спочатку заплямовану кров’ю шинель бояться взяти, то 

потреба врятувати пораненого жовніра знищує застереження. Річ убитого стає 

спасінням приреченого. Мантля визначає амбівалентність буття. Подібну семантику 

має свічка. У новелі «Свічка горить» розлука закоханих передана за допомогою 

паралелізму: чуття «людського муравельника» втілені у «жалібному серпанку», тузі 

й смутку землі, «німому маєстаті» місяця, «бездушних потугах» хмар. Образи героїв 

увиразнено завдяки інтерсеміотичним вкрапленням. Розповідачка залучає музику 

(увертюра до «Вільгельма Теля»), щоб розкрити внутрішній стан чоловіка-скрипки 

(енергійні голосні звуки, напруження волі) та жінки-фортепіано (безсильна розпука, 
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«мольові тонації», смуток). Зіграна мелодія перетворюється на метатекст, оскільки 

колізії мистецького твору набувають дійсних обрисів у початку війни й загальній 

мобілізації, а його відображення виконавцями зіставляє їхню рецепцію уявних і 

реальних перипетій («гарне в штуці» – «болюче в житті»). Запалена Мадонні свічка 

зосереджує давні вірування про душу. Ревна молитва-прохання постає оберегом-

зв’язком, надією, полегшує страждання. Свічка сакралізує простір. Тому втручання 

незнайомців руйнує заговорений інтимний світ, закритий, отже, захищений від 

нечисті й лиха.    

Метафоричне протистояння утворюють пам’ятник і зов’ялі квіти у новелі «На 

цвинтарі». Перша річ виражає пафос та гру влади, втілені в ораторських вправах 

чиновників про суспільний обов’язок, автоматичне виконання звичних дій. Кам’яна 

споруда підкреслює непорушну марність зберегти людину всупереч амбіціям 

верхівки, бо мета виправдовує масове вбивство. Натомість другий символ 

утверджує «життя для самого життя». Недаремно квіти є зов’ялими. Тобто їх 

поклали задовго до «видовища», щоб висловити щиру скорботу за безглуздо 

втраченим буттям. Значення пам’ятника та квітів пов’язане з образами присутніх. 

Вдаваний смуток уособлює «військовість» і хорунжий, який тішиться зі свого 

творіння, де помістив лик панночки, котра фліртує на цвинтарі. Важливо, що 

дівчина зображена у подобі валькірії. Рослини переплетені з постаттю вдови, 

уподібненої до «матері-родительки» землі, що засвідчує постійне відродження, 

долаючи смерть. Антиномію руйнує надпотужна сила народної душі, плач якої 

сугерує та об’єднує присутніх спільним чуттям наруги й розпачу.  

Хата постає контрапунктом історії про «Каліку». Фрагментарна побудова, 

зумовлена паралельним показом перипетій подружжя, де чоловік божеволіє, а 

дружина гине, є циклічною. Стислий опис домівки не тільки означує певний етап у 

долі її мешканців, але й окреслює загальний стан українства: мирні землероби, 

учасники «видючого похорону» і смерті, приречене на загибель «стадо баранів», 

«прошиблі, закервавлені» серця. Хата «хоч куди» виказує працелюбність хазяїв, 

захист приватної власності, усталеність порядкування кожної господи, що має 

вікову спадкоємність. Це підтверджує розширення ґаздівства (колешня, оборіг 
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тощо) разом зі збільшенням родини. Війна знищує набуте. Розграбована оселя 

суголосна почуттям розлученого подружжя, котре не розуміє примх 

несправедливого фатуму, а череп’я, змішане із соломою, тотожне дрібним кусням, 

упереміш із землею, на які розтрощило Маланку. Хата-пустка втілює Лукина – 

напівмертве «підкошене билля». Прикметно, що чоловіка характеризує 

багатозначність маку. Велика червона квітка в оточенні дрібніших є образом його 

родини. Асоціації з червоними козацькими жупанами і невинно пролитою кров’ю 

виражає протиставлення добровільного свідомого й примусового обов’язку, «своєї» 

та «чужої» воєн. Бої, трупи, метушня, вибухи змішуються в «пекольнім танці», 

витворюють страшний вертеп-марево на противагу справжньому – листам дружини. 

Проте втрата коханої назавжди занурює Лукина в напівсон, перетворюючи його на 

живого мерця.     

«Багнети» і кайдани стають осердям алегоричної казки-новели «Брати». 

Розповідь розгортається у двох аспектах: метафоричному – роздуми бабусі-зими, 

реалістичному – трагічна історія кревних. Природа виступає милосердним вічним 

охоронцем тимчасових людей-неслухняних дітей, пробачає їхні заздрості й злості, 

та не збагне підкорення жахливій невидимій силі, що гонить на кровопролиття. Вона 

вражена «хворобою» землі через гармати, безобразну масу. М. Шалата слушно 

вбачає у вербалізації болю і смутку алегоричної постаті авторську антиципацію-

застереження: «Це переживання письменниці, кожної чесної людини. Ще 

тривожніше звучить цей антивоєнний мотив сьогодні» [151, с.17]. Гроби 

наповнюють язву-пустелю та доводять збанкрутілу гуманність. Письменниця 

уміщує багнет у лапки, оскільки зброя безсила проти любові й родинного зв’язку. 

Але вона залишає буквальну рецепцію символічних кайданів неволі, які тяжіють на 

душі народу, тобто вказує на самодеструкцію через відсутність опору, що заважає 

подолати тотальну ненависть. Радісна зустріч-упізнавання братів, які не обрали, а 

належать ворогуючим таборам, закінчується подвійним убивством. Цікаво, що 

авторці вдалося поєднати різні тональності. Початкову нейтральну, яка зосереджена 

на циклічності природи, змінює драматична в окресленні бездумних людей, ладних 

гинути без волі, питань і надії, потім трагічна у знищенні родини, насамкінець 
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оптимістична, засвідчена громом, відродженням етногенетичної пам’яті (геральдика 

Західної України й Війська Запорізького – могутній лев, запорожець із мушкетом, 

синє поле та золотий плуг) й Божим знаком повернення власної землі обітованої 

(біблійний інтертекст – два голуби з галузкою оливи).  

Наталія Кобринська показує вихоплені з виру Першої світової війни епізоди, 

які формують цілісне бачення ролі українства у перерозподілі країн, коли гарматним 

м’ясом ставали аполітичні хлібороби, втягнуті в чужу міжнародну гру й змушені 

підпорядковуватись наказам окупаційної влади, байдужій до кількості жертв 

загарбаного народу, випаленої захопленої землі. Вона підкреслює абсурдність 

узаконеного вбивства смисловими повторами в кожному творі: варіювання слова 

«кров» (сердечна кров, яка заливає дитячі серця; сонце, скупане в крові, «керваво» 

заходить і встає; кров, яка бухкає із серця до лиця; закипіла кров на тілі), 

домінування червоного та чорного кольорів (червоний жар, який спалює світ; 

рожевий рефлекс над могилами як страчені мрії; червона мряка; червона луна 

пожеж; червоний мак із чорним осердям; чорна хмара; густі клуби чорних димів; 

чорний шлях єдиної людської долі;), чуття-константи (страх, безвихідь, розпач), 

апокаліптичні візії (суміш дня і ночі; вогненні блиски; пекельний рев; люди – дикі 

звірі). Обираючи жанр новели, прозаїк наголошує на емоційній напрузі та змістових 

кульмінаціях, що досягається контрастом пафосу й щирості, війни та миру, 

мерцями, зокрема духовними, і живими, ще здатними співчувати, відроджуватись, 

відчувати, ненависті й любові та насиченням жахіть, що вражають і спотворюють 

навіть природу. 

Особливістю мілітарної прози В. Стефаника, «найбільшого селянського 

новеліста Європи» (С. Яричевський), є «цивільний» зріз війни. Обґрунтовуючи 

стильову домінанту прозаїка, Олександра Черненко зазначає: «Велич творчости 

Стефаника саме в тому, що він зумів створити синтезу національного первня з 

уселюдським, отже, поєднати любов до української людини з модерним світоглядом 

та з модними на той час засобами мистецького вияву. Точніше: він прищепив 

експресіонізм на український ґрунт, втілив його в українську народну тематику, до 

того ж надихав його чаром української природи та фольклору [...] Людина в творах 
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Стефаника не говорить про себе, не думає про себе, не пояснює і не характеризує 

себе, вона переживає себе і пізнає себе!» [457, c.8, 223]. 

Жовнірська дилогія «Виводили з села» і «Стратився» висвітлює змінну 

градацію болю від індивідуального до громадського й світового. Кольором першої 

новели стає червоний, що вказує на невинну жертву, передбачає трагічний фінал у 

символічному видиві хмари як «закервавленої» голови святого. Паралелізм природи 

й людини відображено в спільному оплакуванні живого мерця, де голос матері 

зникає на межі, засвідчуючи марні надії на повернення сина. Друга новела 

забарвлена чорним, що втілює найтяжчий гріх суїциду, духову смерть батьків через 

втрату єдиної дитини, пекло рекрутства. Варто зауважити, що на початку розповіді 

відсутня індивідуалізація персонажа (парубок з обстриженою головою), тобто 

підкреслено масовість подібних доль. Це підтверджує перша назва твору: 

«Виводини з села» є наче найменуванням обрядового, неодноразово повторюваного, 

дійства. Натомість вбраний у святковий одяг на мармуровій плиті самогубець 

здобуває ім’я та прізвище – Микола Чорний (кольоросимволіка). Тобто письменник 

підкреслює знецінення життя окремої людини для влади, в контексті геополітичних 

ігор і в масштабах історії. Постійна участь українців у чужих конфліктах є 

циклічною, що констатує герой новели «Давнина». Він стверджує, що його верства 

«на войнах погибла», отже, нащадки повторюють ганебний шлях примусової 

служби-каліцтва. Сучасники здатні тільки молитися («Старий жебрак стоїть»), 

сподіватися на ласку окупантів («Воєнні шкоди»), плисти за течією («Славайсу») чи 

нехтувати реаліями, що відображено в позашлюбних стосунках дружин вояків, але 

розв’язка схожих історій та суб’єкти-оповідачі відмінні.  

В етюді «Пістунка» відтворено дитяче сприйняття дорослих проблем. 

Дівчинка заохочує однолітків гратися в похорон: за вимогою тата закопати, хай 

живцем, немовля від «гусаря московського». Те, що шокує бабу Дмитриху малих 

забавляє, оскільки вони не розмежовують емоцію, думку і вчинок, визнаючи 

батьківське слово аксіомою. Новела «Мати» – суцільний монолог зганьбленої 

доччиним гріхом жінки. Рефлексії містять почуття і вербалізують дії, відсутні в 

тексті, що посилює біль неньки, змушеної стати катом власної доньки, ставлення до 
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котрої амбівалентне: смердюча – квітка, грішні очі – осяяні ласкавим небом. 

Доведенням до суїциду вона звільняє Катерину від подальших цькувань та забирає 

гріх на себе, завершуючи розпочату справу вбивством «офіцерського» онука і своїм 

самогубством. Письменник підкреслює, що головним чинником жорстокої 

сміливості героїні стала зневага, кпини і знущання «диких звірів», котрі 

«роздрапували наше серце». Родина – єдина цілісність, яка, втративши частину, не 

може повноцінно функціонувати. Звідси, безпосереднім винуватцем трагедії постає 

не згорьована матір, а лицемірне оточення. Новела «Гріх (Думає собі Касіяниха…)» 

– також монолог роздвоєної душі. Протиріччя сповнюють молоду жінку, яка 

народила «московського байстрюка», однак не була відкинута сім’єю. Син викликає 

материнські почуття відповідальності, але нагадує про вчинений злочин. Іменуючи 

дитя «упирем», «пажерливим змієм», жінка намагається примусити себе позбутися 

маля (бахнути сокирою залізними руками), проте неньчина любов є сильнішою. 

Втеча з дому постає для обох порятунком: Касіяниха покутує гріх та позбавляє 

ганьби родину, свідома власної сили захистити й виростити хлопчика. Доречно 

зауважити, що позашлюбні діти народжені від «московських» зайд. Це вказує на 

справжню сутність «визволителів» та містить алюзію на поему «Катерина»                    

Т. Шевченка, підкреслює деморалізацію війська. Показуючи наслідки рекрутства, В. 

Стефаник наголошує на порушенні споконвічних засад, плеканих поколіннями 

українців, знищенні молоді, яка, позбавлена шляхів реалізації, скорилася чужинцям, 

котрі трактують і загарбану землю, і людей винятково сировиною.  

Послуху та покорі протиставлена боротьба за самобутність і незалежність 

нації, котра має амбівалентне висвітлення. Сучасники вдаються до прихованого 

опору ціною життя, що розкрито в модифікації латинського вислову «Morituri»: ті, 

що йдуть на смерть – приречені на смерть. Знакові перші назви новели, які вказують 

на внутрішній стрижень, – «Сонце» (зовні – на небі, всередині – дух), «Богачі» 

(цілісна сутність). Але головне місце у рецепції та інтерпретації події посідають 

рефлексії кревних і духових рідних. Революційна визвольна боротьба висвітлена в 

трагікомічному образку «Дурні баби» та драматичній сповіді «Лист. Політичним 

арештованим мужикам на Святий Вечір», де викрито шовіністичну політику 
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окупантів. Галасливий полілог жіноцтва, ситуативний мітинг викриває проблему 

знекровлення українства. Недаремно наприкінці міститься порівняння з весіллям, 

але наречений – відсутній. Руйнація родини ототожнена з нищенням народу. 

Контраст світла-тіні є головним засобом у викладі рефлексій в’язня, рецепції 

слухачами-читачами й навколишнього світу. Проміння сонця, котре осяює хату, 

бавиться з малим Іванком, але тьмяніє в монолозі героя. Вкраплюючи у прочитання 

листа емоційні відгуки матері, письменник досягає ефекту присутності адресанта. 

Протягом уявної живої розмови зміщуються часові координати. Якщо в дитинстві 

не могли «переколядувати» плач скрипки, то тепер невольницький страх і сум 

поглинає всіх співрозмовників, викликаючи сльози ангелів через приреченість. 

Неньчин біль є наскрізним лейтмотивом у творчості прозаїка. В образі Марії з 

однойменного твору представлено страдницьке материнство зокрема й Україну 

загалом. Недаремно прототип – сусідка письменника, що «панувала над оточенням». 

Гордість за синів, де індивідуальний рівень також розширюється до громадянського, 

зіштовхується з болем передчуття їх втрати, риторичним питанням про вартість і 

доцільність жертви. Перемогу національного засвідчує сакралізація портрету                 

Т. Шевченка як єдиного скарбу. Жах війни розкрито в деталях (посивіла за ніч 

жінка; неньки, які тримають серця дітей в долонях, аби не боліли) та сприйнятті 

героїні, насиченого символічними сенситивними образами (червоні квіти на снігу, 

здурілі люди, світ у пекельному вогні, зойки землі – скарги на скажену лють заліза, 

ріка у багряній заграві, наповнена трупами й хрестами, спомини, що тчуть плахту з 

розпуки та жалю). Смисловим осердям новели виступає спів, що на початку твору 

об’єднує паничів та простолюд у боротьбі, а наприкінці – у градації: звільнення 

чорної скрині-душі матері, метаморфоза намиста з назв на ланцюг рук 

пробудженого народу, спільне голосіння-скарга України Богові, аби всі «були одної 

мислі». Герой новели «Сини» виступає маскулінним двійником Марії. Максим 

благословляє Івана й Андрія на смертельний ґерць, але, втративши дітей, від 

безнадії самоти впадає в розпач. Господь набуває контрастного значення в часовій 

проекції: гармонія двосвіття у поєднанні голосу жайворонка з мелодією сопілки 

сина, люди виблискують золотом (паралелізм) – дисонанс у співі пташки та крику 
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старого, нитка червоної крові (антитеза). Докори Богу-Отцю, який визначає долю 

кожного, протиставлено суголосності стражданням Богородиці. Однак головним 

образом твору є земля, про що свідчать численні смислові рефрени у взаємодії 

чоловіка з духовою субстанцією (схилився, приляг, заридав, прикляк, молився), в 

етногенетичних (м’якість – душа мужика, чічки у полі промовляють «оченаш») та 

символічних трактуваннях (кров України). Святість землі як духового концепту 

об’єднує низку творів. У нарисі «Дід Гриць» душа, «завалена хата», живе наче між 

часами – в надіях і спогадах. Діти «одного духа» об’єднуються у прийдешньому 

відродженні України, адже запорукою стане висока могила загиблих стрільців, на 

чиїх кістках «зацвіте наша земля». Споконвічність боротьби підкреслює герой 

новели «Межа», який прагне бути разом з молодими воїнами-співаками у власній 

землі – «доньці Бога», що лишається «своєю» тільки завдяки цим незчисленним 

жертвам – «сміючим очам». Варто зазначити, що локальна сакралізація наявна в 

новелі «Вона – земля», де стверджено неможливість втекти від себе. Мала 

батьківщина виступає інтимним святим простором, який дарує внутрішній спокій, 

оскільки земля «дає дітей», Боже благословення гідно прийняти долю навіть за 

смертельної небезпеки. Особливе місце в новелістиці В. Стефаника посідає новела 

«Діточа пригода» – чи не єдиний твір, де воєнні баталії відбуваються тут-і-зараз. У 

монолозі Василька поєднано мікро- і макросвіти. Натуралістичні складники 

підкреслюють жахливу антигуманну буденність кровопролиття, експресіоністичні – 

рефлексії дитини, захопленої світляним покривалом стрілянини («вода з сита», куля 

горить і гасне, «файна война»), звиклої-готової до смерті (хліб у крові матері), для 

котрої не існує часових меж, бо вона завжди є в теперішньому (душа, яка говорить, 

годує та б’є, захист сестрички від вовка, подорож до дядька).  

Письменник висвітлює революційно-воєнні перипетії крізь призму рефлексій 

героїв, коли дії тільки супроводжують, а не продукують, думку, матеріалізують 

почуття. Уникаючи показу кривавих баталій, він викриває антилюдську основу 

насилля в розпачі батьків та вдів, які, на відміну від безпосередніх учасників боїв, 

замкнутих у вирі-хаосі постійної боротьби, здатні проаналізувати причини й 

наслідки рекрутської кріпаччини та визвольних змагань. Зображуючи горе окремої 
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родини, прозаїк наголошує на цінності осібного життя і відразу проектує 

індивідуальну трагедію на громадський, загальнолюдський обшир, що 

підкреслюєНаталя Шумило, кажучи про національний варіант експресіонізму «через 

посередництво “ліричного героя”, в екзистенційній свідомості якого поняття 

“народ” стає архетипом» [486, c.328]. Абсурд геополітичних забавок чужинців 

саркастично змальовано у фейлетоні «Вовчиця», де під іконою Божої Матері 

знаходяться «царі, революціонери і поети». Натомість формування руху опору 

зосереджено в «Давній мелодії». (До речі, музика єднання виступає постійним 

атрибутом народної моці.) Автор-оповідач наголошує на безперервності 

протистоянь (половецький, турецький, московський полони), які відроджують 

цілісну націю (недаремно перша назва твору – «Браття»), що підтверджує 

імператив-«рефрен української історії» – грім гармат. Прикметно, що поруч із 

лицарями-козаками фігурують дві сакральні постаті, котрі символізують велич духу, 

– Т. Шевченко та І. Франко. Природа постає свідком, співрозмовником, учасником, 

сповідником, складником химерних символічних візій, сакральним осердям душ 

померлих і сподівань живих. У творах домінує контраст, що виражено в прийомі 

світла-тіні, екскурсах, та насамперед – міркуваннях персонажів. О. Грицай 

підкреслює: «В творах Стефаника захоплює від першої до останньої сторінки все з 

тою самою, иноді з чудовою, иноді з жорстокою силою – одно: Невмолимий 

трагізм» [75, c.5]. Більшість художніх текстів – це монологи протиріч. Смислова 

амбівалентність пов’язана з голосним несприйняттям і мовчазним прийняттям, 

утіленими у риторичних звертаннях до Бога, індивідуальній ціні добробуту 

прийдешніх поколінь за незалежність України. Важливо, що роздвоєння оминає 

дітей, котрі живуть теперішнім, не розділяючи емоцію, думку, слово і вчинок. В. 

Стефаник,  вдаючись до автобіографізму (Федір Котюк, двоюрідний брат Лука, 

Дмитро Печенюк, Грицько Запаренюк), залучаючи елементи експресіонізму і 

натуралізму, розкриває реалії мілітарного сьогодення, застерігає від байдужості та 

звикання до безіменних жертв, що зумовлює незворотну деградацію людства.  

Наслідком Першої світової війни стали мільйонні військові та цивільні 

жертви. Знекровлені й виснажені роками руйнацій, обурені соціально-економічною 
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стагнацією робітники та селяни відповідають на принадні заклики новітніх 

трансформаторів 1917 р. Хаос і стихійність руху, відсутність єдиного бачення 

поступу, навіть у межах невеликої території, зумовлює появу розмаїтих сил, 

угруповань й організацій з відмінними цілями та методами їх досягнення. 

Письменники висвітлюють атмосферу, наголошуючи на здебільшого насильницьких 

способах утвердження влади, часто зіставляють чужу війну для українців та свій 

втрачений шанс у революції через толерантність, довіру окупанту й брак єдності в 

національній ідеї відродження Держави.   

Криваві перипетії висвітлює С. Пилипенко (псевд. Сергій Сліпий, Плугатар), 

який підкреслює катастрофічні наслідки політичних змагань для звичайних людей, 

змушених брати в них участь. Оповідання про Першу світову війну можна 

окреслити авторським означенням одного з творів – «З військового щоденника 

1916–17 рр.». Історії об’єднані героями, які зігнані до смертельних лав. Письменник 

зображує участь українства в запеклих боях на чужині, підкреслюючи 

насильницький призов і трактування людей гарматним м'ясом. Він індивідуалізує 

персонажів, розкриваючи їхнє сприйняття подій. Рефлексії літнього солдата 

Шамотнявого виступають змістовим осердям оповідання «У поході». Селянин 

тільки фізично присутній в авангарді, а думками знаходиться поруч із родиною, 

переймається здоров’ям батьків, станом дружини, забезпеченням дітей. Він 

проклинає того, хто «вигадав» війну – зло, що знищує землю та людську працю. 

Тому щоразу чоловік зіставляє нову територією з Галичиною, передбачаючи голодні 

смерті мільйонів. Старий вбирає тугу й біль невинних, постаючи втіленням 

людського горя, німим докором безкінечним колонам. Недаремно прозаїк вдається 

до порівнянь, що відрізняють зовнішню (кінь під батогом) подобу і сутність 

(розп’яття) цієї постаті, яка сакралізує природу, засуджуючи руйнівне втручання 

людини у віковічну непорушність. Чутливому Шамотнявому протиставлені рядовий 

Борзяк та командир Величко, котрі, на відміну від літнього солдата, зосереджені 

передусім на власних цілях. Перший ненавидить все і всіх через невдалу спробу 

відкупитися, мамія гнітить невлаштований побут, примус, підкорення. Для другого 

війна стає звільненням від рабської праці шахтаря, можливістю реалізувати 
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здібності, яку він використовує, заслуживши відповідне звання. В «Огневій паніці» 

позиції трьох персонажів увиразнює діалог і поведінка у небезпеці. Літній чоловік 

жаліє невідому героїню, вбиту через позашлюбне дитя, бо бачить причину гріху в 

соціальних негараздах. Намагаючись переконати солдата, що тільки радикальні 

заходи зумовлять зміну суспільного устрою, Величко здобуває роль революційного 

апологета. Водночас в його аргументах наявні протиріччя. Командир наголошує на 

безвиході робітника у місті й легшому житті селянина, який має землю. Тобто 

рівність зіштовхується із важливістю приватної власності, котра гарантує бодай 

мінімальний захист від голодної смерті. Вербально-ментальні невідповідності 

доповнює абсурдність відбиття ворожої «псевдоатаки», зумовленої переляком 

Борзяка, внаслідок якої гинуть вояки, а керівництво одержує ордени. Тому назва 

твору відображає паніку в буквальному (непідготовленість, злочинний саботаж) й 

переносному (хаос у думках) значенні. Кульмінацією походу є поєднання стихії та 

зброї в оповіданні «Льодолом», де з’являються нові образи, що доповнюють 

портретну галерею бійців. У розмові Остюка і ротного з’ясовано вікову відмінність 

рецепції боротьби. Юнак сприймає війну за пригоду, йому притаманний молодечий 

максималізм та романтизм, утілений в казково-літературному порівнянні (сонний 

богатир, Гуллівер). Чоловік, якого «погнали» воювати, трактує баталії жорсткими 

іграми панів без огляду на кількість жертв, змінює семантику «ворога» з 

національної на верстову, ототожнює слухняних «бовдурів» з обох боків, надає 

революційного підтексту словам Г. Сковороди («Убуждшеся, видіша славу Єго»). 

Гранична ситуація виявляє нутро персонажів. Повінь стає смертельним вироком для 

острів’ян та підтверджує байдужість керівництва до використаної маси. Наратор 

сповільнює розповідь, нотує події у межах півдоби. Він представляє своєрідну 

шахову партію, чергує виклики стихії з рефлексіями й відповідями її бранців: 

початок криголаму – зачарування силою та красою, потік – паніка, підйом води – 

відчайдушний опір, знищення загати – жах, руйнація дисципліни (кожний сам за 

себе), «пухне ріка» – безвихідь, афектація (плач, крик), суїцидальні настрої, поява 

човна – інстинкт самозбереження навіть ціною життя іншого. Прикметно, що засоби 

показу суголосні антиподам. Якщо в зображенні криголаму переважають зорові 
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образи, покликані занурити читача, витворити картину стихійної прірви (вода 

видимо прибуває, крижини здіймаються сторчака, розбиття м’ясної загорожі з 

трупів), то людський аспект розкривається у міркуваннях осіб та слухових акцентах 

(еліптичні конструкції, окличні речення), що не тільки відображають спілкування в 

темряві, але й підкреслюють відсутність облич у «мишей» і «ґав», які радіють від 

зменшення прохань рятунку. Єдиними, хто не втратив гуманність, є представники 

станів – кістяк революційних змін: ротний (учителі), Величко (робітники) та 

Шамотнявий (селяни). Зіставлення людини і природи у мілітарному вимірі 

висвтілено в оповіданні «У бору», яке має умовний поділ на дві взаємопов’язані 

частини, що фактично дублюють одна одну, й художнє обрамлення. Лейтмотивом 

твору виступає аксіома про вбивство як закон війни. Спостереження за комахами 

оповідач зіставляє із власним буттям. Невтомна побудова господарства викликає 

асоціації зі своїми ґаздівськими поневіряннями, піщані заглибини подібні до вовчих 

ям-окопів, раптовий напад кліща тотожний атаці ворога, непомічене зникнення 

комашки – швидкоплинності й мізерності людини в масштабах міжнародних битв. 

Співчуття жертві зникає, коли наратор сам бере участь у смертельному герці, ним 

оволодіває почуття «врятованого життя», оповите сумом загибелі друга. Тож 

мурашиним левом виступає як оповідач, так і суперник. Тобто письменник 

трансформує поділ на «своїх» та «чужих» в антиномію тих, хто загинув (комашки, 

нашпилені на багнети жуки) і тих, хто вижив, убивши (кліщ). 

Протиприродна смерть, матеріальним втіленням якої постає зброя, об’єднує 

війну та революцію, що засвідчує оповідання «Броневик». Прозаїк наголошує на 

несприйнятті заходів комуни селянами, котрі стали жебраками через «розвьорстку». 

Але гамір, прокльони, лемент і лайка означують обидва гурти – обкрадених 

землеробів та зневірених бійців. Трагікомічна ситуація поступається гумористичним 

забарвленням страху, переданому в рефрені (постріл – в атаку). Адже машина 

здобуває інфернальних рис. Вона грізна, холодна і німа, жахна й жорстока залізна 

маса, котра є джерелом «незчисленних смертей». Тотальне застосування зброї як 

єдино можливої влади спричинює анархічний вир, що поглинає Україну за 

революційних часів. Недаремно розповідач порівнює численні загони (червоні, білі, 
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зелені, чорні) з татарською ордою, котра лише грабує та руйнує, коли національна 

чи станова належність постає виправданням злочину організацій, методи яких 

однакові: чекіст бачить власну персону в сонмі святих, будучи катом катів («Гріх»), 

козаки-червоноармійці (вказівка псевдоідеологічних «перебіжок») насолоджуються 

красою розбишацьких років («Тамбовці»), запалені кров’ю односельці долучаються 

до погрому сім’ї крамаря та забиття колишнього гетьманця («За віщо? (З щоденника 

сільської вчительки)», «Примара»). Жіночі образи революції представляють образки 

оповідання «Тисячі в одиницях». У попередніх творах письменник надає фемінній 

статі пасивну роль свідка чи жертви. Їм протиставлені активні тилові діячки, які, 

стаючи вбивцями, жебрачками, віддаючи на поталу власну честь заради «жовтня», 

заслужили відображення своїх стислих історій. З одного боку, прозаїк доводить 

рівноцінність цивільної та військової сил у спільній боротьбі. З другого боку, він 

актуалізує знецінення індивіда у примарній візії світлого майбутнього, адже 

«одиниці» навіть не мають імен.  

Мілітарна проза С. Пилипенка сповнена протиріч, що, напевно, зумовлено 

його сумнівами у способах упровадження партійних гасел. Студіюючи твори 

письменника, Р. Мельників зауважує: «… автор напрочуд уважний до деталі та 

психологічної мотивації вчинків персонажів, що змушує звертати увагу на найменші 

дрібниці, адже саме вони є ключем до головної інтриги […] тримає читача в 

постійній напрузі, а чергова сюжетна колізія призводить часто до несподіваної 

розв’язки» [286, c.22]. Прозаїк підкреслює, що узаконене вбивство є підґрунтям 

змагання між вседозволеністю, безкарністю і збереженням етичних принципів, 

гуманізму. Люди опиняються в пастці нав’язаних баталій, стереотипів, не здатні 

захистити себе (фізично й психологічно), родину, майно, та зберігають духові 

константи – сакральна постать Т. Шевченка («Банда»). Високим цілям 

протиставлена реальність, яка унеможливлює прощення, мирне демократичне 

розв’язання кривавих наслідків, слушність чого підтверджує історія.  

Воєнно-революційна художня проекція крізь призму свідка й учасника подій 

властива прозі К. Поліщука (псевд. К. Лаврінович) – «творцю жанру «новели 

факту», проникливому сатирику і психологу, гуманісту з екзистенціальним 
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світоглядом» (С. Яковенко). Прикметно, що назва одного з оповідань окреслює 

тональність викладу, оцінку політичних ігор і сприйняття зображених колізій 

героями, зокрема нараторами, які часто виступають alter ego автора, – «В часи 

безнадійності». Крім того, твір представляє ідіостильову знахідку текстової 

організації: рефлексії постають обрамленням перипетій. Нав’язане чинами 

кровопролиття набуває інфернального втілення і апокаліптичних візій. Жахлива 

мара, постійна ніч, яка присипляє та пригноблює, червоні дракони, рижий дим, 

чорний велетень утворюють картину кривавого безумства в обмеженому «червоною 

стелею» просторі, де «чорним кажаном» б’ється істеричний плач. Страшна казка-

антиутопія виявляється дійсністю, що поглинає чуття, знесилює дух і виснажує тіло, 

залишаючи тільки інерційне виконання послуху-обов’язку. Тож видаються 

нереальними та випадковими образи безіменного музики, котрий сповідається 

скрипці, що плаче й «тяжко скаржиться» («В нетрях Латвії»), набожного Грицька 

Остапенка, який захищаючи свою честь і гідність незнайомої дівчини зважується 

порушити заповідь, покутувати гріх убивства життям («За правду»), 

сентиментального «Голіафа» Чаленка, ладного ризикувати собою заради інших 

(«Страдницький шлях»), ротного-менестреля Лісецького («В часи безнадійності»). 

Прозаїк індивідуалізує цих персонажів. Натомість, коли йдеться про злочини 

(мародерство, вбивства, ґвалтування, крадіжки) він підкреслює їх масовість 

анонімністю виконавців, які, по-перше, не варті згадок, за винятком контрасту з 

героєм, а, по-друге, їхня кількість надто велика. Нестримна жадоба спровокована 

«шаленим сьогодні» за відсутнього прийдешнього. Безлику монолітність 

солдатських лав увиразнено в сталому кольорі й подібних означеннях, що 

виступають характеристиками на зовнішньому і внутрішньому рівнях, виказують 

безбарвну монотонність днів, місяців, років – сіре каміння, сіра куча, сіра валка.  

Наратор є варіативною постаттю. Розповідач уникає аксіологічних суджень, 

зосереджуючись на психології людей, котрі перебувають у межовій ситуації чи 

створюють її. Оповідач постає рядовим під час Першої світової війни, актуалізує 

свої міркування, долучаючи епізод із буднів, що мав би шокувати, але залишається 

звичним; комітетчиком у революційному хаосі або, навпаки, самітником, який 
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прагне бути осторонь напівбандитських організацій; інтернованим в еміграції, 

котрий хоче знищити кордон, проте самозбереження перемагає співчуття. 

Спільними для всіх іпостасей стають окремішність і туга. Чоловік постійно зазначає 

про власну чужість. Його вітаїстична жага дисонує із щоденною видимою смертю та 

зневірою, що поглиблюється спотвореними духовними сакраментами. Епітет 

«сумне» виступає сталим означенням Різдва, заплямованого невинною кров’ю 

(«Тоді, як було Різдво», «Замість казки», «Одне Різдво»). Безвихідь виражена в 

чуттєвих автоалюзіях і відсутності часового відліку. Наявна тільки циклічна зміна 

пір року, які для оповідача зливаються у безперервну картину одноманітності. 

Приреченість, зумовлена марнотою сподівань вирватись із зачарованого кола, 

набуває прояву меланхолії-божевілля, тобто самозахисту, в матеріалізації двійника, 

котрий допомагає звільнитись. Недаремно свобода здобуває хронологічної 

конкретики – з 10 липня по 10 серпня 1915 року. Назва твору «Щось непевне                  

(З військового записника)» є багатозначною. По-перше, окреслює безсилість людей 

(ридання розпуки-душі) супроти поглинаючої кривавої стихії влади («туполиці»), 

по-друге, підкреслює аморфність звірів-«козликів», покірних жертв з обох боків, 

здатних грабувати й добивати своїх («носити в собі все зло людей»), по-третє, 

відображає роздвоєння героя (чиста долоня, з якої їдять голуби – рука тримає 

багнет), що змінює погаслий зір на гострі та пронизливі очі, по-четверте, зберігає 

пам’ять («страшні речі» не горять), яка може стати уроком чи піти в небуття. 

Особливий біль викликають в оповідача братовбивчі реалії, пов’язані з Галичиною, 

де Росія, керована «чорносотенними песиголовцями», нацьковує українців одне 

проти одного, знущається з душі народу, освячує кров’ю єдиної нації перемогу 

насилля і гніву («З недавніх днів»).              

Відрізняються локуси колізій, що формують антиномічну пару. Війна – поле, 

що снить смертельними снами, підкреслює беззахисність і безправність «гарматного 

м’яса», виявлення єства в межовій ситуації, насамперед у боях. Революція – 

перелякане село, захоплене «мрійносонною» мовчанкою, й Велике мертве Місто, які 

окреслюють герметичний простір, всередині котрого суцільна руйнація, що вимагає 

/ примушує вибрати «правильний» гурт, виступають виразниками різних сил, отже, 
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бачень методів, цілей та наслідків соціально-політичної деструкції. Однак 

безмежність першої території замкнена системою підпорядкованості. Кордони 

маркованих мапою місць зламано вседозволеністю. Своєрідною межею між двома 

кривавими феноменами є тимчасова зміна ставлення до вбивства заради наживи, яка 

за переходового періоду викликає втрачені морально-етичні порухи («Злочинна 

тьма»). Проте подібні методи досягнення мети швидко нівелюють відмінність 

смертельних вигадок, за винятком присвійної трансформації: геополітичні перипетії 

вміщено в означення «чужий», а революційні змагання іменовано «власною» війною 

та «власною» руїною. Крім того, якщо дійові особи міжнародної гри становлять два 

табори (рядові – збайдужіла маса, чини – борці за ордени), то учасники озброєної 

перебудови представляють безліч позицій, часто протилежних, що вплинуло й 

визначило майбутнє України, відображене в етноциді-голодоморі 1920-х років 

(«Жертва», «Ліпший світ», «Непрошені гості», «Такий сміх»). У воєнному дискурсі 

домінантою є зневіра (скам’янілі серця, отупіння), в революційному – марево, що 

сповнює кожний твір, лише змінюючи вербальний вияв. Вільні та безвладні селяни 

марять кращим прийдешнім, звіряючись демагогам («Подіялось щось…», 

«Форшпан», «Ангельський лист»). Руїнницький шлях ґрунтується на радикальних 

заходах, спровокованих емоційним вибухом й інстинктами. Навіть умотивовані 

обставинами рішення долучитися до повстанців мають відкритий фінал («Село 

сумувало», «Бог не осудить») через те, що поступ окриленої надією людини 

закінчиться розчаруванням («Великого бажайте!»), загибеллю («Він кохав сонце», 

«Визволився»), самопродажем («Зустріч», «Емігрант», «Шпик») чи становищем 

«заляканих рабів» на чужині («З того боку…», «Мазурська ніч»).  Письменник 

занурює читача в тогочасну атмосферу за допомогою повторюваних констант: 

анархія, ґвалт, п’янки, розбій. Він підкреслює нездатність українців єднатися, що 

дає владу псевдотоваришам-окупантам, які культивують шовінізм («Червоні рядна», 

«За всіх – один»), зневажають «хахлів» і «ету Украйну» («Всяческая сволочь!», 

«Цілком випадково»), заохочують ренегатів як пішаків у встановленні російського 

тоталітаризму («Казка, яких багато», «За ґратами», «Білі коні»). Зображаючи свої 

мандрівки, наратор вказує на самознищення власного народу, котрий, зомбований 
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пустими гаслами, руйнує здобутки поколінь, відкидає культурні й освітні цінності, 

виявляє нетерпимість до будь-яких проявів раціонального мислення, логіки та 

застережень, що втілено в розкритті психології юрби («Червоне марево», «На волі»).   

Самохарактеристика наратора і чуттєва домінанта свідків та учасників 

революції, так само як із Першою світовою війною, втілена в назві твору – 

«Манівцями». Хоча уточнення вказує на думки випадкового стрічного («Із записної 

книжки невідомого»), його рефлексії вторять міркуванням вояка. Можна 

припустити, що відбувається злиття двох оповідачів у сенситивній рецепції та 

інтерпретації колізій. Нездатність підкорити велике Хотіння спричинює втрату 

сутності, блукання, позбавлене справжнього форпосту. Звідси, уявне існування 

заміщує життя, унеможливлює визволення та відродження нації без первинності цих 

ступенів у розвитку індивіда, який відкинув первісну свободу єства. Повернення до 

духового «Я» відображене в пантеїстичних символах реінкарнації (поховання Іди) 

та внутрішній трансформації, коли у своєрідній вербальній градації реалізована 

історія людства, що перетворює «нерозгадане» на «наше» Хотіння: нічого – слово – 

Нестебір – біг – Бог. До захисників-оберегів особи, громади, народу залучено душі 

пращурів. Етногенетична пам’ять постає запорукою еволюції та єдиною дійсністю, в 

якій можна віднайти себе. Звільненим «творцями подій», насправді – «дрібними 

душами», інфернальним потворам («Гад Звіринецький») протистоять блакитні 

вогники – Січові Стрільці, привид повстанця – зв’язкового між ясною жінкою, 

Україною, та земними «співучасниками сценарію». Прикметно, що найменування 

оповідань з історичною проекцією містять сталий складник, який, за давніми 

уявленнями, втілює двійника людини, – «Тіні безсмертні (Сучасна українська 

легенда)», «Семиковецькі тіні». Тобто прозаїк наголошує на присутності предка в 

кожному та застерігає від його забуття, оскільки той, хто не бачить тіні, 

самознищується. 

К. Поліщук витворює масштабне полотно надстрімкого десятиліття крізь 

призму особистісного сприйняття. Вал. Шевчук, С. Яковенко та інші 

літературознавці зазначають, що прозі, крім виразного натуралізму й 

експресіонізму, притаманні гротеск і готичність. Але химерними видивами та 
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нанизуванням цинічних і жорстоких реалій прозаїк радше хотів показати, наскільки 

дійсність спотворює світосприйняття, нівечить психіку, перевершує найбільш 

розбурхану уяву. Безнадія та сірість означують війну, непевність і «кольорові» бої – 

революцію. Названі чуття виступають смисловими автоалюзіями, за котрими можна 

розмежувати і встановити час подій. Побудова твору вирізняється подвійним 

текстом: рефлексії оповідача є художнім обрамленням вихопленого з виру 

перипетій епізоду. Потік свідомості віддзеркалює суб’єктивну та об’єктивну 

даність: «… у багатьох моментах єдино виправданий художній засіб, який здатен 

передати психологічну життєву ситуацію. Найчастіше це автоматична робота 

знесиленої, притупленої свідомості, яка вже не здатна рефлектувати, а лише 

фіксувати події, що відбуваються назовні» [305, c.30]. Оповідач, alter ego автора, 

керується Кантівським імперативом (зоряне небо – наді мною, моральний закон – у 

мені). Виняток становлять цикли образків («Фрагменти життя», «Начерки олівцем», 

«Поліські нариси»), де зібрано вербальні світлини особистого, громадського, 

політичного буття, щоб утворити цілісну візію сьогодення. Правдивість 

зображеного підтверджують авторські примітки – учасника, свідка, спостерігача, 

дослідника (із записної книжки, з військового записника, з емігрантських митарств, 

із записника вигнанця / емігранта-інтернованого, із «мандрівних» записок, з 

весняної хроніки, сучасна українська легенда, з голодних днів селянських, з хроніки 

одного села / сучасного життя / сучасного лихоліття). Роздуми наратора 

максимально інтимізовані. Це змістові рефрени, які підтверджує кожна історія-

сповідь, сповнена еліптичних і риторичних конструкцій. Наталя Мафтин підкреслює 

акценти художньої творчості письменника: «Через її морально-апокаліптичну 

символіку, контрастність та дисонансність художньо-образної системи 

розкривається екзистенція жаху і болю, “страху” і “трепету” людського серця перед 

незрозумілим, нічим не виправданим (бо ж утрачені будь-які «цивілізаційні 

домовленості» зі смертю) масовим кровопролиттям, гекатомбою невидимому й 

невблаганному богові війни» [222, c.33]. Прозаїк переконує, що жодна «потреба 

ідей» не виправдовує злочин. Звертаючись у розпачі, риданні власних дум, до 

Всевишнього – «За кого Ти розпинався, Ісусе?!» («Між “своїми”»), – він вірить, що 
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прагнення мільйонів замордованих та зневірених здійснить «дар Божий» і 

«будучність світу» – діти, сповнені первинною свободою, поєднаною з пам’яттю 

пращурів («В сутінку печер святих»).                      

Натомість Олесь Досвітній (спр. Олександр Скрипаль-Міщенко) обирає роль 

спостерігача-аналітика. Прозаїк підкреслює значення зовнішньої допомоги Сходу в 

боротьбі (повість у новелах «Чжунгожень»), висвітленої у циклі образків «Він і 

вони». Письменник викриває стереотипні уявлення крізь призму сприйняття 

учасника подій. Три історії, пов’язані з постаттю головного героя, розкривають 

формування світоглядних пріоритетів особистості. Показуючи ненависть малого до 

китайців, розповідач актуалізує причини шовінізму. Зомбування мізків є державною 

компанією, котру очолюють ЗМІ й популяризує маскульт: малюнки, де солдати 

колють багнетами «косатих» розбишак-дикунів; газетні замітки про амбіції 

захоплення православного світу, зображення із вбивством дитини. Тож хлопчик 

радіє, побачивши знущання з китайця, долучається і пишається власним негідним 

вчинком. Прозаїк влучно визначає важелі керування масовою свідомістю, котрі досі 

є головними маніпуляторами громадської думки. У другому образку талановитий 

юнак опиняється у вирі Першої світової війни, працюючи на Антанту. Він зіставляє 

вартість добробуту на крові й ціну життя, що посилює прибуття «без’язиких людей» 

– китайців, тотожних отарі. Третя розповідь вихоплює епізод із революційних подій. 

Самопожертва екзотичних помічників руйнує нав’язану оману. Знищення тавра 

увиразнено за допомогою художнього обрамлення. Негативний ярлик початку 

історії набуває іншу конотацію в останньому реченні, де тюнгуй (зневажливе 

найменування китайців) виявляється героєм. Варто звернути увагу на назви. 

«Хлопцем» і «Юнаком» окреслюють сум’яття людини через невідповідність свого 

досвіду й морально-етичних цінностей суспільним шаблонам, що зростає у процесі 

дорослішання, втілене у першому складнику циклу. Натомість «В революції» 

наратор замінює головну «особу» – людина поступається революційній масі. 

Стан учасників і свідків кривавих перипетій Олесь Досвітній змальовує в 

оповіданні «Жебрачка». Вставний текст про залізничну катастрофу можна 

трактувати основним, який обрамлюють пролог (кав’ярня, старчиха з дитиною) та 
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епілог (ошатна квартира, красуня-вчителька), чи додатковим, що допомагає 

відтворити чуттєву рецепцію революції. Ворог зосереджений в образі 

«багатоголового» Махна, свій – у безіменному гурті. Незважаючи на повторювані 

оповідачем-учасником аварії потяга думки про єднання заради спільної мети, 

вціліла дружина товариша Мартиненка замість продовжити боротьбу, повертається 

у полум’я, «ніби до себе в хату», бо чоловік, а не вища ціль, керує відчайдушністю 

та відданістю жінки. Це доводить жебрачка-героїня, котра втрачає себе із загибеллю 

коханого й відроджується в нових стосунках, колишній меланхолійно-

сентиментальний Герман, який тепер сповнений натхнення завдяки родині. Щоб 

увиразнити контраст мирного та революційного часу, письменник вдається до 

деталей. Багаті відвідувачі кав’ярні вражають безтурботністю. Їх протиставлено 

злиденній жінці з немовлям, яка чужа зверхній байдужості й тотожна «Марії з 

Магдали», чиє погруддя виступає німим свідком зневаги, розпусти, насолоди 

черева. Протягом історії про жахливу масову смерть наратор помічає рухи дитини: 

згадка про початок підготовки дороги, білогвардійців – малятко хмурить брови, 

наближення трагедії – синок міцно обхоплює материн лікоть. Оповідь Германа 

забарвлена в червоні кольори, а розповідь утілює багатозначність зеленого (штучне 

– веранда та її гості й кельнери, драматичне – хвороба Оксанки, справжнє – природа, 

обрамлення листям святого лику, оптимістичне – вітаїзм, «людяна» усмішка 

впевненої жінки, яка світиться на тлі темно-зеленої портьєри).     

Мозаїчність викладу властива оповіданню «На плавнях», де розвиваються 

паралельні історії, пов’язані з подружжям революціонерів, коли оповідь складають 

щоденникові записи й листи, і мисливськими пригодами журналістів, у котрих 

наратор нотує свої почуття, спостереження в реальному часі. Та перетин людей не 

випадковий. Вперше мандрівники зустрічаються з Асею, блукаючи Голубовим 

лиманом. Вони пригадують звитяги козаків у боротьбі проти турків, але пасеїзм 

викликає взаємодія птахів, які сповіщають одне одного про небезпеку. (Доцільно 

вказати на спадкоємність боротьби українців – очерети-прощі УПА.) Тоді Методій 

та Карпо розкривають справжній світ, коли «вода ожила!» Гармонію руйнують 

постріли «безжалісних людей», що разом із нищенням грають «Симфонію життя» 
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Шопена. Цей контраст відображає діалектику буття. З одного боку, мелодія 

поєднується зі звуками природи. З другого боку, лиски, пісочники, кроншнепи, 

уліти, кулики є дичиною-поживою. Прикметно, що звірячий інстинкт змінює 

об’єкта полювання. Замість птахів починаються лови на жінку, що видають 

«тваринні пожадливі іскри», сила «повабу». Одержавши нотатник Пармена, 

оповідач набуває третю іпостась – «охотник до людських пригод». Записи 

охоплюють події від 1917 року. Політичні рефлексії просякнуті пафосом, 

наказовими й спонукальними конструкціями. Стосунки подружжя висвітлені 

здебільшого нейтральною інтонацією. Самоаналіз сповнений антиномій: від бачення 

себе, музики-засланця, важливою частиною комуністичного «ми», самокатування 

глухого каліки, зневаги бюргера-виноградаря і зрештою повернення до першого 

образу з набуттям необхідних знань, утвердження інтелекту над чуттям. Останнє 

полювання журналістів є розправою «розлютованих вояк», сублімацією, реакцією 

на глузливий погляд сміливої красуні, власну мізерію, котру жінка підкреслила, 

коли протиставила філософу-чоловікові. Письменник уміщує в оповідання різні 

характери, що складають цілісний портрет українства: консерватор дід, який 

тримається дітей, обиватель Степан, байдужий до політичних баталій, брат героїні, 

котрий захищає незалежність України поза будь-якими державницькими 

формуваннями, палкі революціонери Пармен і Ася, «будівники нового життя», 

обурені «жахливо-тваринною» психікою розумних людей, керовані фанатичним 

комунізмом, обсерватори-аналітики Методій та Карпо, які викривають оманливі 

гасла, що відкидають самоцінність індивіда, свободу вибору і приватну власність.  

Олесь Досвітній презентує революційну мозаїку, вправляючись у способах 

інтерпретації художнього світу, що зауважує П. Федченко: «… просто-таки 

полюбляв експериментувати в галузі форми оповідань – кожне з них відзначається 

особливою архітектонікою, методами вибудовування сюжету» [87, с.28]. Прозаїк 

досліджує зовнішні та внутрішні чинники функціонування громади, змін особи, 

вкраплюючи кольорову символіку, залучаючи кількох нараторів, переплітаючи 

минуле, теперішнє і майбутнє.      
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Вимушена трансформація чи приховані риси, які виринають у граничній 

ситуації постають осердям письменницьких студіювань революції О. Слісаренка 

(спр. Снісар) – «колекціонера промовистих дрібниць» (Віра Агеєва). Проте захистом 

від суто трагічного зображення кривавого божевілля виступає іронія, притаманна 

наратору, герою, письменнику. Вже в автобіографії він зазначає про разючі зміни 

«співвідношення між людьми», оскільки зіштовхуються «слизька гіркість» 

минувшини та «міцна шкаралупа» сучасності. Страх смерті зумовлює вчинки, 

керовані не розумом, а інстинктами, що доводить «Запалівська історія». Фурман 

Яшка з переляканого комбіду («ослабла гайка») стає командиром Незаможницького 

полку. Зображаючи дивовижне перевтілення, оповідач підкреслює психологічні 

знахідки, які, зрештою, формують голову райревкому і його військо. Сум’яття, 

зумовлене потребою захисту, виявляє наявність декількох іпостасей в учаснику 

перипетій, коли зброя врівноважує шанси кожного, що доводить ототожнення 

персонажів під час сну з дітьми, героями та злодіями. Чоловіка стимулює непохитна 

вербалізована віра оточення у здібності керівника, посилена маузером, селян – 

помста за вкрадених коней. Перець здобуває статус ґудзика штанів революційної 

історії з-поміж маси непомітних завдяки випадку, оскільки підбурювач-творець 

нового Яшки слушно вказує на поширену «засмоктувальну інерцію» більшості, яка 

прагне зберегти власний герметичний простір і своєї громади від зовнішніх впливів, 

сила котрих руйнує усталений порядок, вимагаючи відповіді на запити сьогодення. 

Омана окремішності викрита в оповіданні «Вихор у затишку». Алегорією села 

Корецького зокрема й примарного самоусунення загалом стає глухий підсліпуватий 

дід, який живе за звичкою, не відкидаючи повернення старих порядків. Письменник 

показує поступове звуження лещат дійсності до вбивства тварини, а згодом людини. 

«Затишок» перетворюється на пекло, що панує навколо. Подібні метаморфози 

пробудження, хай вчасного, відбуваються з мешканцями Кислокапустянки. 

Особливістю оповідання «Президент Кислокапустянської республіки. Історичні 

матеріали, зібрані безсторонньою людиною» постає розмаїття нараторів 

(телеграфіст, історик, автор, Максюта Максютович Швайка, Ясько Голомозий), які 

по-різному інтерпретують колізії суспільної перебудови. Мозаїчність викладу 
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розкриває полярність думок і позицій, що відкидає порозуміння та згоду в баченні 

майбутнього. Тому поява безлічі суб’єктів міжнародного права, на кшталт 

зеленоярців і кислокапустянців, утілює хаос у головах людей: директори банків – 

попи, бухгалтери – генерали, волосні яриги – дипломати, попівни – анархістки тощо. 

Недаремно пані логіка й послідовність «відмовляються» бути свідками здійснення 

емоційних абсурдних ідей. Важливим складником революційного руху стає 

робітник, позбавлений роботи та керований абстрактними перспективами визначати 

своє майбуття. Насправді люмпенізація сприяє зростанню руйнувань усіх галузей 

діяльності через розчарування в керманичах і відсутності швидкого здобуття 

жаданих привілей. Тому «зайвих» охоплює безвихідь. Апатичного Крючковара з 

однойменної новели пробуджує вітальна спрага. Спочатку чоловік рухається 

автоматично, чому сприяє одноманітність днів, відкидання діяльнішими й 

самоусунення на маргінес, та, опинившись у смертельній небезпеці, він осягає мету 

буття – жити.    

Поміщицькі модифікації представлені в оповіданні «Пан Слимаківський», де 

основним засобом є контраст. Наслідком анархії постає суцільна деструкція. 

Запорукою самозбереження виступає активна позиція, колабораціонізм чи вміння 

пристосовуватись до будь-яких умов, що демонструє Ліщинський. Він порозумівся з 

більшовиками і зберіг статки. Станіслав, навпаки, обирає роль пасивного 

спостерігача, котрий ховає голову в «пісок мрій». Це зумовлює банкрутство багатія, 

змушеного розпродавати майно, аби не вмерти. Протиставлення чоловіків утілено в 

зіставленні загнаного звіра та вгодованого мопса. Відображаючи відмінні долі 

колишніх власників маєтків, землі й людей, розповідач вдається до сатири, викриває 

суто матеріальні, а не ідеологічні чинники зміни устрою радянською владою, що 

зомбувала пролетаріат як стихійну силу маси та охоче співпрацювала з 

«потрібними» ворогами-глитаями на взаємовигідних засадах. Образ революціонера-

неофіта висвітлено в оповіданні «Горбате життя». Остап Вербовий еволюціонує від 

«зоологічної істоти» до свідомого й відповідального за вчинки індивіда. В його 

історії обґрунтовано класово-психологічний чинник зміни устрою. Проте визнаючи 

їжу та захист головними складниками інстинкту самозбереження, що можуть 
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спонукати до хоробрості або підлоти, оповідач робить саме станову нерівність у 

фізіологічних потребах, чим скористалися очільники рухів, основою суспільної 

трансформації та маніпулятивним засобом.     

Формуючи революційну галерею, письменник долучає образи інтелігенції. 

Вибір між «синицею в руках», яку обстоюють представники старшого покоління, та 

«журавлем у небі», котрого прагне молодша генерація, відображено в оповіданні 

«Божевільний трамвай». Ідеалістичні й максималістські уявлення та цілі Синюхи, 

втілені в пафосі будівництва завдяки ході революції, зіштовхуються зі скепсисом 

досвідченого Кабаченка. Літній чоловік спростовує ілюзії інтелігенції про стрімку 

пере-і розбудову т.зв. нового життя, оскільки розуміє наслідки кровопролиття. Він 

висміює «дешевий спосіб» співрозмовника доскочити щастя, підкреслюючи, що 

посада як самоціль зумовлює самознищення і нівелює духові імперативи. 

Інфернальні видива, забарвлені чорним, безмовні пасажири, застиглий час 

розкривають юнакові єдину константу – об’єктивну реальність. В оповіданні «Сотні 

тисяч сил» висміяно потуги режиму створити надсучасні заклади (Українську 

Каліфорнію), спираючись на непрофесійних реформаторів, які здобувають посади та 

визнання винятково за партійної відданості. Натомість духову вищість справжньої 

еліти засвідчує науковець, ладний загинути заради необхідного людям відкриття 

(«Авеніта»). Для Овчаренка єдиною владою виступає сонце, бо воно є вічним 

будівничим усього живого. Зображуючи боротьбу вченого за рослину, розповідач 

помічає, як переконаність Андрія захоплює друзів та дружину, котрі висновують 

незаперечність ваги винаходу, порятунку мільйонів ціною кількох. Водночас О. 

Слісаренко викриває маргінальність і глупство т.зв. керманичів, які вбачають 

революційні зміни винятково в кривавих баталіях. Учитель школи, свідомий своєї 

правоти, зневажає зброю, залякування і несправедливий вирок («Присуд»). 

Розуміючи шаленство люмпенів, сповнених насолодою розправ над опонентами, 

літній чоловік зберігає гідність у поведінці й ставленні до «трійки» на відміну від 

здичавілих комуністів. Тому збереження життя старому – випадок. Ігри розуму в 

напруженому психологічному суперництві Чаленка (Лапського) і Шмагайла 

(Конацького) виявляють причини зради еліти («Позолочене оливо»). Письменник 
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вибудовує оповідання за допомогою рефлексій та діалогу персонажів. Міркуючи 

про державницьку поразку, чоловіки висловлюють різні погляди, полярність яких 

властива українській інтелігенції. Зневага до «патріотичного малороса» ґрунтується 

на його нездатності визнати духово-культурний пріоритет, що породжує комплекс 

«льокая». Самоприниження зумовлює асиміляцію, котра найперше вражає верхівку, 

згодом інерція охоплює решту, посилює розчарування. Категоричність нігілістичних 

аргументів спростовує не революційно-панічний спалах, а еволюційний поступ, 

коли помилка має викликати не зневіру – бажання зробити ще одну спробу, 

засвоївши урок. Тож досвід повинен спиратися на об’єктивне вивчення історії, що 

виступає запорукою розбудови незалежної країни. Антагоністи, які належать до 

різних таборів, є представниками однієї нації. Перший обирає шлях ренегата, хоча 

розуміє химерність більшовизму (іронічна посмішка й щирий сміх). Нібито 

переконуючи подорожнього, він виправдовує свій вибір. Другий, попри зваженість і 

логічність міркувань, не гребує жертвами чи то заради власного порятунку, чи то 

задля вищої мети національного визволення (пацюки, які вчасно тікають). 

Письменник відтворює розмову рівних опонентів, розумних та випробуваних 

кривавими подіями сильних чоловіків, аби довести: обидва могли бути 

«поолив’яненим золотом», але стали «позолоченим оливом». Невизначеність 

інтелектуального авангарду розкрита в образі прапорщика Уласенка («Без 

компасу»). Мода на революційність, фатальний героїзм, непотрібна відкинута 

чесність – все, що суперечить книжним постулатам, – зумовлюють деформацію 

людини. Адже старі орієнтири вже не чинні, а нові ще не сформовані. Окреслені 

університетською наукою абстрактні вищі цілі, раціоналізм, ідеальне логічне 

впорядкування розбиваються вщент у першій зустрічі з протиприродною смертю. 

Навіть одне життя незрівнянно дорожче за політичну жадобу накопичення. Та без 

мети воно втрачає сенс. Тільки знаходження «компасної стрілки» перетворює 

персонажа зі «сліпого кошеняти» на індивіда, який починає власний розвиток із 

націоцентричного дороговказу (визволення України).                 

Прикметно, що до революційних портретів залучено собаку, в рефлексіях 

якого висвітлено дихотомію старого та нового устроїв, спільне і відмінне між 
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тваринами й людьми («Шпоньчине життя та смерть»). Дворянка і «найліпший 

зразок дегенерації» Зізі розділяє двоногих створінь на Мотрю (жінки) та 

смердючого (чоловіки). Спостереження тварини формують характеристику 

персонажів: розпуста й меркантильність господині, відданість обов’язку частого 

гостя, грубість нової хазяйки. Водночас зміна «псарень» та імені (до речі, шпонька – 

варіант ґудзика) розкриває ілюзію повноти філістерського існування та підкреслює 

легкість керувати апологетами «шлункової філософії». Мілітарна, переважно 

революційно-тематична, проза О. Слісаренка – це ґрунтовна психологічна студія 

образів. Події постають радше тлом для рефлексій персонажів, які знаходяться в 

замкненому часопросторі, що вимагає постійного вибору. Хаос і миттєвість змін 

утілена у випадковій сміливості, порятунку чи смерті, де остання завжди пов’язана з 

певним осяянням. Варто зауважити, що історіям із трагічним фіналом притаманна 

виразна новелістична побудова. Недаремно В. Фащенко зауважує, що письменник – 

«зачинатель пригодницької, гострофабульної новели з іронічною оповіддю» [426, 

c.396]. Герої сковані сьогоденням, оскільки планування майбутнього видається 

безглуздям за суцільного кровопролиття, деструкції матеріальних і духовних 

підвалин, вкрай обмежених, локально й хронологічно, умов для самопізнання, 

пошуку, осмислення перипетій, оскільки світ перетворюється на «божевільний 

трамвай», який можна спинити, тільки зберігши єство.        

Суперечності революційного руху в українському вимірі досліджує                        

В. Підмогильний. Народне сум’яття, викликане змагом кардинально протилежних 

ідеологічних сил, іронічно висвітлюють образки «П’ятдесят верстов» та «За день». 

Сповнені надій просвітяни поринають у революційний вир під час залізничної 

мандрівки, яка об’єднує безпосередніх (козаки, червоноармійці) та опосередкованих 

(простолюд, інтелігенти) учасників подій. Протягом одного дня оповідач стає 

обсерватором відмінних дійств, які мають подібну рецепцію та інтерпретацію, 

втілену в рефрені – «Не руште оман…». Він викриває зомбування і наївність людей, 

ототожнюючи релігійне та більшовицьке ошуканство. Але не вибачає самообману 

тим, хто повинен бути авангардом відродження України. Самопізнання молоді, 

пов’язане з викликами сьогодення, відтворено в оповіданні «Гайдамака». Прозаїк 
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характеризує героя за допомогою рефлексій персонажа і прийому контрасту.  Брак 

внутрішнього стрижня, власного обличчя підкреслює невідповідність вчинку та 

його трактування Олесем: страх бути не як усі зумовлює купівлю огидної повії, 

особистий конфлікт спричинює імпульсивне рішення приєднатися до гайдамаків, 

ілюзія значущості своєї персони викликає сміливу зухвалість винятково з 

егоцентричних міркувань – боязнь втратити, хай глузливе, прізвисько 

«гайдамацького генерала» і знову перетворитися на невидимку змушує грати роль 

патріота до завершення вистави, в якій він – соліст. Привадний не живе, а існує, 

хоче вирізнятися, однак наслідує стадо, бо зациклений винятково на власних 

негараздах, які не пробує здолати самостійно, сподіваючись на вищу силу, котра 

замість нього вирішить проблеми. Духовий мазохізм викликає мізантропію, 

ненависть до краси, зневагу життя, оскільки бачить у ньому тільки себе – малого й 

нікчемного. З образом Олеся корелює постать Василя, котрий разюче відрізняється 

зовнішністю (врода, постава, лідерство), але так само обмежений всередині. 

Здійснивши заповітну мрію (пістоль), нарцис тікає. Обидва є зразками 

інфантильного філістерства, не здатного змінити ані себе, ані світ. Крім того, в цих 

персонажах відтворено проблеми української спільноти: забуття історії, суцільний 

розбрат, відсутність єдиної стратегії, злидні, дезорієнтованість, брак окресленої візії 

майбутнього держави зумовлює зростання кількості байдужих і пасивних або 

невизначених індивідів, які не асоціюють себе з певною громадою, нацією, країною. 

Поодинокі патріоти – осавул Дудник (риторичне «Ось вам і українці») – ідеалісти, 

відкинуті широкими верствами. Недаремно гімназист порівнює гайдамаків із 

волами. Вони справді намагаються тягнути інертну масу за собою. Проте на відміну 

від збуреної України в минулому (Гайдамаччина) теперішня країна «мовчить», що 

втілено в «ображеному й приниженому душею й тілом» Привадному. Старшим 

двійником гімназистів є герой оповідання «Комуніст», який живе «в машкарі». Твір 

складається з двох антиномічних частин. У першій зображено «бенкет насолоди й 

жаху». Змучена, приречена, понура отара запилених «овець» через біль і втому 

жадає та боїться «кривавих обіймів». Свідома смертельного фіналу, вона стає купою 

лахміття, «млявого черв’яччя». Безликій сірості опонує здібний до мімікрії Грицько, 
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який ладний заради себе пожертвувати всіма та усім. У ницості Островського 

відображені прислужники системи – конформісти й ренегати, позбавлені людської 

подоби, яку дає родина і нація.  

Духовним маргіналам протиставлені образи пасіонаріїв. У циклі нарисів 

«Повстанці» чотири епізоди стають відображенням цілісної візії боротьби. Твори 

мають фрагментарну побудову, що виконує різні функції. День та ніч окреслюють 

дві справи для загального добра, відмінні за докладеними зусиллями, але спільні у 

збережених життях («Ідуть»). Лагодження гатки супроводжує зізнання Тараса 

долучитися до козацтва. Темрява забезпечує здійснення задуму. Аби змалювати 

внутрішній стан хлопців, письменник метафоризує довкілля: тиша заступає душу, 

ніч дихає сумом, степ збільшується, наче потоп, дає міць нерухомості й спокій 

потужності. Невідомість і страх, поєднаний зі свідомою сакральною самопожертвою 

заради країни, зосереджено в символічному порівнянні, що розкриває значення 

назви, – ідуть по землі, мов лізуть драбиною на небо. Перехід від кревного тата до 

духового батька ґрунтується на лицарському кодексі честі («У штабі»). Поведінка 

отамана виказує в керманичі психолога. Тому ініціація відбувається за присутності 

великої кількості людей. Недаремно парубок почувається голим під зосередженими 

поглядами свідків його присяги. Випробування важким побутом, постійною 

напругою стають перевіркою моці вояка («Перед наступом»). Досвідчені бійці 

радше глузують зі смерті, аніж бояться її (чия голова дорожча). Натомість молодь 

прагне утвердження у надії, що розкрито в монолозі Олекси Стельмаха, котрий, 

зрештою, обирає пута землі, віддаючи частинку своєї віри серця кожному 

побратиму. Його щедрість утілена в дарунках ночі, коли сон здійснює мрії у 

прогнилому вагоні (воля, влада, забуття). Ілюзію спокою руйнує пробудження, що, 

попри час доби, маркує день – реальність. Однак досягнення мети зброєю зумовлює 

руйнівні наслідки («Пожежа»). Фіксація сьогодення видається марною, бо дії 

випереджають думки, знекровлюють емоції – смерть людини стає «нецікава». 

Прикметно, що редактор, який вважав себе аналітиком-хронікером, та комендант, 

котрий переймається плямою на триденному головуванні, лишаються тільки 

обсерваторами, не спроможними розрадити натовп, зупинити руйнування будинку, 
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подолати морок і холод знищеного міста. Тож наратор доводить неминучість 

фатальної розв’язки будь-яких кровопролитних колізій, де навіть жадана ціль буде 

винятково початком розбудови передусім душі, оскільки після пожежі завжди 

лишається попіл. Апокаліптичне бачення прийдешнього, зокрема й голодомору-

етноциду (рай Антихриста – пекло та прокляття, люди жертимуть одне одного), 

пов’язане з поразкою національного руху, висвітлено в параболічному оповіданні 

«Іван Босий». Духова сила і пророчі застереження «посланця неба», засвідчені 

дивами, зумовлює ситуативне відродження українства. Протистояння досягає 

кульмінації у психологічній дуелі (погляди – шпаги) начміліції та народного 

провідника. Світлана Ленська наголошує, що «політично-викривальний пафос 

промов Івана Босого суголосний із полум'яними інвективами Івана Вишенського» 

[197, с.238]. У більшовицького апологета «в’януть очі», «бгається душа». Старець 

вражає впевненою мовою і непорушним спокоєм. Страх свого безсилля провокує 

комуніста вистрелити беззбройному в спину, показати справжні методи режиму 

досягати покори, відданості й послуху.  

Омана пірової перемоги тоталітаризму висвітлена в низці творів. Прозаїк 

викриває абсурд системи, яка визначає зрадника за соціальним походженням (всюди 

«класовий ворог»), множить «“Я”, рівне нулеві» («Сонце сходить»), викликає 

ненависть («З життя будинку»), культивує вседозволеність і безкарність («Історія 

пані Ївги»), перетворює окрему смерть, хай воїна-захисника, на «подробицю»,                

не вартої уваги («Військовий літун»), презентує герметичний простір (ілюзія життя), 

просякнутий безперервним страхом та стражданням («В епідемічному бараці» – 

«Христос у гарнізоні» М. Яцківа, «Санаторійна зона» М. Хвильового, «Політ на 

гніздом зозулі» К. Кізі). Називаючи В. Підмогильного «літописцем своєї доби»,                

Г. Костюк зауважує про синтез розмаїтих склаників: «Тон вибачливої іронії, сатири і 

скептицизму, засіб холодного наукоподібного розтину суспільних явищ і окремих 

людських характерів, ошляхетнення людини і вияв зрозуміння до її слабостей [...] 

Філософічний критицизм, своєрідний агностицизм, подання певної відносности і 

самовистачальности всього [...] Зображення соціяльних, психологічних і біологічних 

контрастів у житті суспільства й окремої людини та неминучих конфліктів, що 
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постають на цьому ґрунті [...] Поруч з цим – велика віра в міцну, творчу і 

непереможну силу людини, що перемагає усі труднощі життя і саму природу» [176, 

с.225]. Розкриваючи амбівалентність революційної доби, прозаїк залучає проекцію 

«індивідуальне – громадське», показує різні життєві позиції, які формують 

антиномічну пару (егоцентризм – самопожертва), вдається до контрасту, 

психологізму образів (рефлексії, увага до інтонації, поглядів, жестів), актуалізує 

екзистенційний вибір людини між існуванням, життям і смертю, коли маленьке «Я» 

може стати частиною «великих обставин», але передусім – режисером власного 

буття.  

Амбівалентність революційних портретів притаманна прозі Г. Косинки (спр. 

Стрілець). Спільним для творів є червоний колір, який означує кровопролиття, час 

дії, стає провісником трагедії або виразником панівного режиму. Прозаїк змальовує 

колізії у двох царинах – особистісній та суспільній. До першої належать історії, 

пов’язані з долею окремої людини. У новелі «Перед світом» перетинаються минуле і 

теперішнє. Ретроспектива сповнена яскравих світлин, які не тільки нотують головні 

віхи життєвого шляху, але й відображають засади світосприйняття в означеннях: 

піч-фортеця, зайнята козаками-дітьми, та невесела пісня матері; заплакана земська 

школа – «монашеська келія», славні роки ув’язнення і боротьби. Відбитки втілені в 

образах-символах, зв’язаних срібною ниткою (міфологія – фатум). Окреслене 

«білими-білими» крилами зимового ранку марення знищує червоний огонь зорі – 

Юрчика вбивають денікінці. Незважаючи на смерть героя, фінал твору відкритий, 

оскільки рефрен – «вперед» – залишається прийдешньому поколінню, котре, як сніг, 

замете криваві сліди, що засвідчує назва новели. Прикметно, що автор не ідеалізує 

персонажів, показуючи покидьків та героїв, які представляють різні сили та 

демонструють подібну чи відмінну реакцію. Жовнір і червоноармієць однаково 

прихильні до маленької Минки та вражені жорстокістю полячки («Серце»), злодій 

Дзюба боїться Господньої кари за вбивство на його землі («Постріл»), натомість 

Павло відкидає батьківське дотримання християнських приписів, розбиваючи череп 

забитої людини («Голова ході»), комуніст Рубель перетворюється на «маленьку 

тваринку города» перед отаманом Божком («Десять»), а комунар Байденко, навпаки, 
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палаючим поглядом із вірою в майбуття протистоїть Щербачковому гурту («Темна 

ніч»). Такі паралелі не тільки індивідуалізують персонажів, доводять перевагу 

первинної сутності над набутими маркерами, але й викривають знакову тенденцію 

доби, що полягає в ілюзорному поділі на своїх та чужих, омані рівноправ’я у 

більшовицькій інтерпретації («Анкета», «За ворітьми», «Оповідання без моралі», 

«Змовини»). Непевність і невизначеність провокує внутрішній конфлікт, який 

допомагає пізнати єство. Рефлексії Корнія супроводжує «страшне» слово «Дізік», 

яке містить страхи чоловіка («В житах»). Письменник вдається до 

звуконаслідування та мовних знахідок, обігруючи прізвище героя. Він підкреслює 

дисгармонію спокоєм «заспаного ранку», який порушує дзижчання бджоли. Звук 

набуває вербального й асоціативного вияву (дзінь, Дзюба, Дізіка, дзвони, дзвенить): 

повертає персонажа з уявного затишку в дійсність, нагадує про статус дезертира, 

дістає із забуття вбивство Матвія, викликає «загублену долю» – Уляну, зумовлює 

вітаїстичний відгук серця на дзвони степу. Суцільний хаос і «ненормальність» через 

стихійні зміни влади деформують психіку, що висвітлено в образах «романтиків без 

ґрунту» («Анархісти (В степу)»). Поет Гордієнко, який вважає себе революціонером, 

сахається зброї та насилля, однак захоплюється жорстким лідером – його думками, а 

не діями. Студент-медик-артист Кость снить «залізними духом людьми», 

справедливо вважаючи їх основою нації, але вдається до «голого розбою». Для 

першого свобода без ідеї не має сенсу, та він уникає рішень і відповідальності, бо 

живе майбутніми химерними звитягами. Другий у вседозволеності шукає забуття 

втраченого в минулому духового стрижня. Проте обидва є необхідними частинами 

цілого, яке лишається недосяжним за відсутності взаємозв’язку емоції та чину. 

Порушені в особистісному аспекті проблеми набувають національного значення у 

сучасному портреті українства: п'ятнадцять мільйонів поетів, десять мільйонів 

артистів, решта сіє хліб і здихає з голоду. Абсурд інерційного існування досягає 

кульмінації у грабунку своїх. Якщо на початку новели оповідач запрошує читача 

послухати історію про мед, то фінальна емоційна реакція пораненого отамана на 

опір, захист, зраду в місткому «Г р я з ь» стає влучною оцінкою покірної маси, яка 

свідомо скорилася чужинцям і зосередилась на ілюзії «хутірського» солодкого 
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щастя. Змарнована спроба відродити колишню славу країни у визвольній боротьбі 

закінчилася заквітчаною полином піснею степу в канаві, пам’ять про яку збереже 

«журлива сага» Дніпра.         

Суспільна сфера представлена знаковими для певної громади подіями, котрі 

набувають загальноукраїнського масштабу. В образку «Сходка» Г. Косинка 

визначає соціальну дискримінацію («вічні наймити») головним чинником перемоги 

більшовизму, підсилену революційними гаслами (земля й воля) і пафосним 

рефреном («Наша стежка – червона»). Етюд «На золотих богів» зберігає настрій 

попереднього твору, але слово поступається дії. Відтворюючи смертельний герць, 

письменник вдається до синестезії, аби занурити читача у битву, де відбувається 

химерне злиття зброї та людини: в очах гартується залізо, з грудей реве по-

звіриному невідома сила, співають кулі й рветься пил, гукає-сміється артилерія. 

Протистояння між сокирами-вилами і кулеметами викриває фактичну незмінність 

російської влади у ставленні до людини (незамінних нема) та нації (шовінізм). 

Червона селянська воля перемагає армію «золотих богів» завдяки самопожертві, 

коли навіть соха «розп’ялась над кроквами». Біль численних, історично 

повторюваних втрат передано в яскравій символічній метафорі, яка об’єднує неньку 

й Україну, – тліє горе зотлілої материнської душі. Сакральність найріднішої людини 

керує героєм оповідання «Мати». Оповідач викриває тотальну дегуманізацію 

людства, коли війна робить з індивіда «дике м'ясо». Неспроможний зупинити 

абсурдну бійню, він прагне захистити родину, розуміючи марність відчайдушної 

спроби. Лейтмотивом рефлексій постає нівеляція буття у пафосі мілітарних ігор, бо 

святий дар ніхто не має права відбирати (б’ється армія – б’ється мати). Подорож 

героя – це бунт проти культу «смерті во ім’я життя», зіпертого на масове вбивство. 

(Доречно згадати Сізіфа А. Камю: знання не спиняє надію.) Недаремно наскрізним 

чуттям виступає тупий біль, сповнений люттю. Наратор зневажає безсилля, зокрема 

й власне, розкриваючи «спопеліле стражданнями серце» в нелюдському крику 

солдата і німому докорі стиснутих вуст матері. Вибір напису – «мати» – розкриває 

смислову градацію від синівської вдячності кревній неньці до свідомої відданості 

духовій. Локалізація образу в малій Батьківщині наявна у новелі «Троєкутний бій». 
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Події охоплюють півдоби. Стрімкий розвиток баталій відображає сконденсований 

час у відсутності описів і насиченні передусім звуковими акцентами візій, котрі 

забезпечують ефект присутності, передаючи атмосферу («Та-та-та», «Цок-цок-цок-

пах-пах», «З-з-уй… – бба-х-х!») та характеризують учасників драматичного дійства: 

вічні міщани («єслі мучит, так і монету гоніт»), російські маніфестанти («Долой 

українській флаг!»), січовики («Ще не вмерла…», «Не пора, не пора…»). Попри те, 

що з-за Дніпра останньої миті на допомогу приходить більшовицька артилерія, 

справжнє сьогодення України втілено в жорсткій гризні двох собак (царизм – 

комунізм) за шматок людського тіла. Вказаний підтекст підтверджує ототожнення 

Буковини із Христом на муках.  

Цілісна візія революції втілена в новелі «Фавст» – «текст-апокриф, текст-знак, 

текст-легенда» (О. Хоменко). Тут представлені головні сили-учасники подій. 

Знакова подібність Клєнцова і пана Яцьківського у великодержавному шовінізмі й 

маренні імперською величчю. Тобто автор ототожнює окупантів, росіян та поляків, 

зневага і зверхність яких не залежить ані від часу, ані від простору. Камера, як 

герметичний локус, відображає закриту територію не приміщення – країни. Люди, 

приречені жити в межовій ситуації, виявляють справжніх себе. Тож ув’язнення стає 

кульмінацією граничного буття, що градуює від особистісного до національного 

рівня в подільському Фавсті. Прокіп, оповідач (певно, alter ego автора) і невідомі 

страчені, відбиті у видряпаному написі на стіні, виступають співтворцями образу 

земляків та України. Лейтмотивом їхньої умовної розмови є «настінний» дороговказ 

прийдешнім поколінням, яким стає власна поведінка, чин. Конюшина, мов заповіт, 

наслідує загиблих однодумців. Його духові спадкоємці – студенти-колядники із 

сусідньої камери. «Махлюватий селюк», відкидаючи помсту, свідомо обирає шлях 

повстанця-самостійника, доводить, що чуття без думки і вчинку не матиме жодних 

наслідків, крім самообману. Емоції, придатні до зомбування в чужій грі, 

сконцентровані на фізіологічному затишку, позбавляють волі й перетворюють 

українство на «гній і труп». Недаремно епіграф із поеми І. Франка «Мойсей» та 

полілог борців розбитими до крові руками актуалізують нездоланний мур, який 

здобуває значення символу: тюремний кордон, межа толерантності й порозуміння 
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щодо своїх та зайд, прірва між більшістю і проводирем-пророком, яка зумовлює 

«народну трагедію». Крім того, стіна постає своєрідним імперативом – книгою 

пам’яті (хрестик, труна, ім’я), котра, поповнюючи записи, уславлює центральну 

героїню, вміщену в кривавій літері «У». Наратор сакралізує Прокопа («хай на коліна 

стануть перед стражданнями твоїми», святвечір, хліб перед стратою). Месіанізм та 

відродження «фавстів» і України утверджують слова Конюшини, звернені до 

конкретного в теперішньому й уявного в майбутньому адресата: «Христос 

Воскресе». Поєднання Різдва і Великодня засвідчує трагічний оптимізм – 

доцільність самопожертви заради спільної вищої мети.  

Г. Косинка занурює читача у круговерть подій, вдаючись до синестезії та 

звуконаслідування, кольоросимволіки (домінування червоної барви), вихоплює 

епізоди із буття людини, гурту, спільноти, розкриваючи в окремому загальне й 

навпаки. Фрагментарність відображає хаотичну зміну влади, що спричинює появу 

ренегатів, руйнує морально-етичні основи соціуму, тримає в тенетах психологічної 

напруги, змушує до постійного вибору між сутністю і маскою, інстинктом 

самозбереження та надсуб’єктною духовою субстанцією. Варто зауважити, що 

пісенні вставки відображають і ставлення українців до різних сил, і характеризують 

персонажів, і вибудовують зв'язок минулого та сьогодення. Аналізуючи ідіостиль 

прозаїка, І. Андрусяк зауважує: «… він не стільки оповідає, як накладає густі 

повноколірні мазки, дуже влучно і точно вихоплює з круговерті подій знакові 

деталі, надзвичайно емотивно насичені, котрі часто можуть сказати значно більше 

ніж проста оповідь» [172, с.15]. Прозаїк уникає оцінок чи авторських втручань, за 

винятком «Фавста» – свого провіщення-заповіту (остання зоря – «горітиме мисль і 

страждання»), характеризує персонажів у рефлексіях, коментарях учасників та 

свідків перипетій, залучає драматургічні складники, насичує твори діалогами, 

дотримуючись відповідного слухового тла. Г. Костюк пригадує слова митця: 

«“Людина з глини”, – писав колись Павло Григорович. А я хочу, щоб вона була з 

криці. Але що варте моє “хочу”?» [175, кн. І, с.223]. Письменник не ідеалізує жодну 

владу, оскільки екстремальна ситуація провокує виявляти єство, наголошує на ролі 

й відповідальності індивіда, котрого формують різні чинники, з-поміж яких 
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первинним є особистий (злидні, страх, амбіції, помста, образа, втрата), підкреслює 

ментальні комплекси українців, що сприяють фатальній циклічності історії, 

унеможливлюють єднання громади, становлення держави.   

Революційна мозаїка М. Хвильового (спр. Фітільов) зосереджена в образі 

комуни, який змінюється протягом десяти років, що позначається в акцентах 

прозописьма. Наталя Партач підкреслює аксіологію центрального концепту: 

«“загірність” є типовою для класичної утопії, адже в назві має відображатися бар'єр, 

який відгороджує реальний світ від ідеальної країни – гори, океан тощо [...] чи 

можлива загірна комуна як ідеал, світова гармонія, яка за ні що має людське життя» 

[278, с.13]. Творчість письменника відображає індивідуально-суспільні 

трансформації: захоплення і фанатична відданість, відкриття реалій та примирення, 

розчарування і безвихідь. Мала проза першого періоду сповнена «блакиті». Ця барва 

передає загальну атмосферу, характеризує персонажів, окреслює сподівану 

перемогу загірної комуни. Зіставлення минулого і теперішнього висвітлено в 

боротьбі за виживання. Назва новели («Елегія») та епіграф («Минають дні, минають 

ночі») контрастують із жорстокістю революційного правила «жити одним днем», 

постульованого новим режимом. Розправа над старим газетярем, байдужість 

уявляються необхідним відкиданням колишнього непотребу, який заважає поступу. 

Тож пса роздирають молоді собаки, біля дуба зацвітає «юний день». Зникнення 

«торішнього гною» виправдане голубим передзвоном сподіваної невідомості, що 

виказує рефрен – «так ріс час». Подібний лейтмотив лунає в новелі «Дорога й 

ластівка», де сонячний промінь заступає електрика, степовий простір – квартира, 

життя – смерть. Доцільно вирізнити кілька типажів. Активні противники суспільних 

трансформацій відображені в цинічних образах новели «Бараки, що за містом». 

Прикметно, що розповідач конкретизує аморальних робітників лікарні (Мазай, 

Юхим, Оришка), від учинків яких впадає у розпач «моя мила Слобожанщина», 

залишаючи безіменними «голубих людей» (пролетаріат заводу, старший лікар). У 

такий спосіб автор переконує в масовості, отже, беззаперечній перевазі й перемозі, 

апологетів комунізму та ницій загибелі («всяка буває смерть») опонентів. 

Недаремно рефреном твору є «труповий запах». Опір «солонських вовків» 
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наражається на безстрашних «председателів», які ладні загинути заради 

«комуністичного сяйва» («Солонський яр»). Проте, змальовуючи «темну 

батьківщину», М. Хвильовий розкриває справжнє ставлення простолюду до 

знищення прадавніх засад землеробів. Адже «голохвастівське кубло» виражає 

інтереси громади, в якій нема зрадників. Чоловіки та жінки разом захищають право 

рідної землі. Тому лунає ототожнення з Холодним Яром, що, до речі, є символом 

визвольної боротьби в історії України (Гайдамацька січ, Чигиринська та 

Холодноярська республіки, УПА).     

У низці творів письменник показує людей, які продовжують перебувати в 

минулому, незважаючи на вир політичних перипетій. Сільські дівчата ототожнюють 

комуністів із новітніми паничами, повторюючи долю шевченкової Катерини 

(«Життя»). Прагнення Оксани вирватись із темного життя у світле й молоде можна 

трактувати звичайним бажанням юності, оскільки більшовицькі обриси виказує хіба 

що «червоне око» паровика. Хутірська філософія притаманна колишнім власникам 

Папуцячого лісу («Шляхетне гніздо»), а вічність непорушних людських канонів 

відображена у замкненому просторі літнього «старосвітського» подружжя («На 

озера»). На відміну від тих, хто відкидає чи воліє не помічати суспільних 

трансформацій, конформісти знаходять зиски, примножуючи численну когорту 

філістерів. Прикметно, що мімікрія виступає підґрунтям історичних поразок нації, 

адже українець – і революціонер, і флегматик, і злодій («Колонії, вілли…»). 

Споживацька психологія детермінує особисту й професійну галузі, нівелюючи 

«зайві» морально-етичні засади («Свиня», «Чумаківська комуна»). Пошуки себе за 

революційної доби охоплюють спраглих самореалізації.  

Осердям «Кімнати Ч.2» є Вівдя, котра окреслює стан більшості – 

«приголомшені». Вона боїться розчинитися в масі, кидаючись у крайнощі. Бажання 

героїчного зводиться до провокації у втраті цноти (доречно зіставити із 

«Сентиментальною історією»). Проте комісар Вольський та Макс відмовляються 

бути маріонетками. Діонічка, не здатна до самостійного поступу, залишається 

осторонь процесу «голубіння душ». Але варто звернути увагу на образ баби 

Горпини, в очах якої дівчина бачить Христа. Село протиставлене місту як космос 
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хаосу, а нова комуністична «релігія» сакральному християнству. Ці пари виявляють 

головну антиномію: вічне – скороминуще. Відсутність перехідного етапу від 

громадянської війни до т.зв. мирної розбудови зумовлює внутрішній конфлікт 

(«Юрко»). Спотворена радянським режимом ренесансна концепція людини-титана 

зазнає поразки у психологічному втіленні. Звиклий до зброї як засобу існування, 

вирішення питань чоловік стає «попутчиком» постреволюційного колективу. 

Рефрен – «люди однакові, люди різні» – викриває згубну практику уніфікації особи 

заради ілюзії всесильного «ми», що передбачає позбавлення духовного опертя 

(«Отче наш, електричної системи віку»). Подібне відбувається з Нестором і Наталею 

(«На глухім шляху»). Повтор – «Ох ви, сосни мої, – азіатський край!» – увиразнює 

контраст минулого чину і теперішнього скніння в картині «темного села», де вдома 

у Бога вірять, а в школі – ні. Тож вкраплення у текст поеми «Азія» підкреслює 

діалектику буття. Молоді й активні революціонери представлені різностановими 

персонажами. Однак в їхніх історіях показано «плями» блакиті. Перевага 

фінансового аспекту над ідейним в оцінці відданого комуніста зумовлює духовий 

суїцид фіалкової Мар’яни («Заулок»). Безликість яскраво відтворює нумерація 

«товаришок Жучків» («Кіт у чоботях»). Навіть розкрита трагедія не робить її 

особливою для наратора, оскільки цікавить лише в контексті «гаптованої заграви». 

Такий самий тип утілює пророк-повстанець Стенька («Легенда»). Жінка виступає 

однією з багатьох активних учасниць («були – тисячі, тисячі, тисячі») – необхідних 

жертв – «нової зорі». Прогресивна інтелігенція постає «бояном невідомих комун», 

який не тільки творить, але й уславлює (агітація, пропаганда) світле прийдешнє 

(«Силуети»). Розмаїті рецепції подій презентують персонажів новели «Синій 

листопад». Вадим «закоханий у комуну», чує її симфонію, Марія бачить винятково 

«харю непереможного хама», Зиммель – нечесну торгівлю. Смерть коханого 

спонукає дружину продовжити його боротьбу, про що свідчить шлях на схід синьої 

ночі.  

Амбівалентність модерних трансформацій відображена у рефлексіях 

редактора Карка з однойменного твору. Важливо, що головну роль надано 

браунінгу, темна історія котрого уподібнена до темного нутра людини. Зброя 



109 

 

 

забезпечує зміни, незважаючи на кількість жертв і наслідки. Згадані Чека й Госпуп 

запозичать безапеляційний метод реалізації мети, будуючи «прокляте життя». 

Переплетіння минулого та теперішнього занурює героя у напівсон. Вірячи в ідейні 

гасла волі, братерства й рівності, він змушений констатувати продажність і 

маргінальність виконавців. Крім того, комуністична дійсність зіштовхується з 

етногенетичною пам’яттю, відтвореній у чуттях (віє старовиною, дмухає велично, 

бузково, ромашково). Суперечка між Шкіцем та Карком, який перебуває «у стані 

духовного вакууму» (Ю. Безхутрий), є битвою світоглядів – матеріального (після 

пожежі маленький дим і смердить) й ідеального (не смердить). Для першого 

Вітчизна зникає, для другого – залишається сакральною духовою субстанцією, поза 

котрою не існує «Я». Протиборство духу (воскресла церква) й тіла (колективізм) 

спричинює полярні самооцінки: від «царя життя» до приреченого самогубця. Тож 

parvenu стає полісемантичним, окреслюючи не тільки верству чи статус, але й 

сутність. Атмосфера «великого, але не величного» міста відображає задимлену в 

повстаннях Україну, яка «пішла від нас». У багатозначному займеннику розкрито 

численні окупації, «романтичний» менталітет і водночас теперішню невідомість 

руїнної сподіваної перемоги. Вдаючись до фрагментарної текстової організації, 

автор занурює читача в цікаву формальну (щоденник, новела) та змістову 

(самопізнання розповідача, персонажа й реципієнта) гру. Карк, імовірно, є alter ego 

письменника. Обидва бачать зелені сни, люблять «Україну убогу» і пророкують 

свою долю, зокрема творчу: романтизм («сонце вміє жити»), реалізм («я не хочу 

бути зв’язаним»), натуралізм («запаскудимо життя»). Велична і вічна доба наявна 

лише в літературі, а поза нею – «велика», та «не велична» дійсність.  

Багатовимірні «Арабески» постають містифікованою фантасмагорією, в якій 

головне місце належить фемінним метаморфозам (Богоматір, покритка, самичка, 

панна-товаришка Мара, синя даль – «мятежна» наречена, королева-строката весна, 

Азія). Центральний концепт – слово, котре набуває синестезійного вияву. Графічна 

форма, увиразнює тлумачення назви як складного орнаменту, відповідає міському, 

телеграфному, рваному й уривчастому, темпоритму, що підтримують зміщені 

часопросторові координати, посилюючи друге значення (арабеск – опертя на одну 
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ногу, друга відведена назад), еліптичні конструкції, перевтілення героїв. Повтор – 

«Ніч. Весна. Міст. Марія» – підкреслює смисловий пуант, відображає революційний 

поступ, вміщений у рефрені: «Б’є годинник. Іду». Градація відбувається в суб’єктно-

об’єктній проекції,  представленій творчим пошуком (етюд – синя поема – роман – 

справжня революційна книга) та гімном урбаністичному химерному дійству 

(«плебеїв Великдень» на площі «мятежної комуни»).        

Другий період позбавлений ілюзій осяйного прийдешнього. Лейтмотив – 

загублена людина. Синя барва контрастує та часто поступається червоному кольору, 

який означує перемогу матеріального (крові) над духовним (просвіта): забруднена 

вбивством чиста блакить ріки («Бандити»), спаплюжена виродками блакитна сукня 

зґвалтованої дівчини («Наречений»), засвідчене ніжно-синьою тривогою неба 

великоднє очищення («Злочин»). Характеризуючи героя прозаїка, Ю. Безхутрий 

зауважує: «Втрата людиною власної «сродності», що веде до внутрішнього 

розбалансування і морального каліцтва особистості, – одна з ознак 

«ненормальності» постреволюційного світу, модель якого створив М. Хвильовий» 

[21, с.384]. Химерний склад пролеткультівського гурту відображає звичну практику 

режиму, що полягає у знищенні індивідуальності («Пудель»). Наявні тільки статусні 

маркери, котрі мають збігатися з єством людини. Але впевненість комісара-

матеріаліста у непорушності подібного закону руйнує машиністка. Дівчина озвучує 

первинні засади буття, знехтувані й непомічені сучасниками. Антиномія духу й тіла 

утілена у двох псах: дворняжка уособлює служку-виконавця будь-яких наказів, 

пудель – істоту, яка прагне пізнання і вільна у діях (розумні очі). Саме тому Сайгор 

намагається позбутися собаки, не бажаючи визнавати власні та партійні помилки. 

Розвінчання постулатів комуни відбувається в оповіданні «Лілюлі». Герметичний 

простір зумовлює оголення сутності, що поступово змінює емоційну тональність 

рефрену «Новий рік. Щастя». Літературний та філософський інтертекст виказує 

деградацію від особистості до гвинтика-виконавця. Перша постать утілена в образі 

білого лебедя, котрий марить летом. Вкинутий у «кармазинову ріку» він стає 

трупом. Другий витвір системи зображений у «душальній душі», яка не визнає 

авторитетів, крім «красного прекрасного», долучаючись до «сотень ватажків 
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світової революції», не здатних самостійно думати, діяти, відчувати. Усвідомлення 

приреченості передає трактування погляду горбатого (горб – хрест) карлика – 

«дивиться Голгофою, коли Христа вели на Голгофу», що виступає смисловим 

стрижнем твору. Адже кожний персонаж бачить роздвоєння ката і жертви у собі. 

Тому єдиною живою істотою без дисонансу залишається віолончель, оскільки 

творить винятково справжнє – чуття.  

Центральним образом низки творів цього періоду є мати, аксіологія котрої 

варіюється від фізіологічної (самичка) до сакральної (Богоматір). Дещо іронічне, 

чому сприяє мовлення персонажів, оповідання «Із Вариної біографії» розкриває 

перипетії становлення «савєцької власті», представляє типових героїв у типових 

обставинах. Хаотична зміна влади в умовах громадянської війни визначає інстинкт 

самозбереження головним орієнтиром поведінки більшості населення. Попри 

авторські запевнення у передмові про показ винятково дрібної буржуазії, яка завжди 

прагне бути керованою, персонажі-комуністи спростовують ці твердження. 

Апологети партії, Серьога-ренегат й Іван Павлович, непомітний сільський вчитель, 

реалізують свої амбіції та діють у власних інтересах. Примітивізм і стадність маси 

вкраплена в рефлексіях розповідача, який наголошує на суцільній дезорганізації та 

деморалізації, відсутності інтелектуального складника розбудови нового устрою, бо 

революційний народ вміє тільки перемагати, а не «відступати й тягати за собою». 

(До речі, вказану тезу вповні підтвердять наступні десятиліття тотальних репресій та 

розстрілів.) Із появою «живого шматка м’яса» голубу даль неба, яка витворює 

проекцію з різдвяним дивом, заступає червона, як кров, зоря, що уславлює сина 

«тривожних років війни», нащадка «камунічеського більшовика».  

Біль жінки через безсилля врятувати дітей висвітлено в оповіданні «Мати». 

Інтертекстуальний аспект, самоозначення батька та імена синів (М. Гоголь «Тарас 

Бульба»), є провіщенням трагічного фіналу. Однак ненависть братів спричинюють 

різні умови соціалізації. За браком спілкування з ненькою саме оточення формує 

світогляд хлопців. Білогвардієць Остап стає втіленням «хижої мудрості», 

червоноармієць Андрій – «неприрученим звіром», а мати виступає зайвою 

перешкодою для скоєння братовбивства. У роздумах героїні зринають риторичні 
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питання про доцільність руйнування «запліснявілого життя» ціною мільйонів 

знищених доль, «почерствілі серця», жахаюче сприйняття війни звичайним 

побутовим явищем. Криваві лещата перетворюють світ на безвихідну домовину, з 

якої порятунок можливий тільки у смерті. Материнська самопожертва звільняє 

жінку від незрозумілих «нових» людей та «природних» порядків, стає останнім 

захистом синів, актуалізує історичний дискурс примусової боротьби українців один 

проти одного.  

Присвята новели «Я (Романтика)» етюду М. Коцюбинського «Цвіт яблуні» 

підкреслює апокаліптичні візії, розкриті у прообразі Діви Марії, вині – крові 

невинних жертв, чотирьох вершниках, вогняному обрамленні червоною загірною 

комуною, вбивстві матері, яке унеможливлює продовження життя. Крім того, Я. 

Поліщук виокремлює три аспекти взаємодії: «… прототекст, за який правив Миколі 

Хвильовому “Цвіт яблуні” – текст-еталон […] сприймає твір свого попередника як 

своєрідний виклик: це не лише спонукає до досконалості форми, а й до перегуку тем 

та мотивів обох текстів […] відносини двох текстів проектуються на поле смислової 

гри» [87, с.208].Неньчине передчуття «грози» підтверджує м’ята, яка вмирає з туги. 

Але віра в «мятежного сина», сплетена із тихої жури, наївності й безмежної 

добрості, залишається єдиним шансом для оповідача подолати «незносну муку і 

неможливий біль». Осердя садизму, фантастичний палац, набуває інфернального 

вияву пекла, де навіть телефон грає печальну тривожну мелодію. Зображуючи 

членів синедріону, наратор надає кожному атрибут власного єства (доктор Тагабат – 

мій безвихідний хазяїн, звірячий інстинкт, злий геній, дегенерат – палач, сторож 

моєї душі, Андрюша – невеселий комунар, зв'язок дитини й матері). Він переконує 

себе у доцільності й правильності вчинків незмінним «так», «так треба». Варто 

припустити, що «Я» втілює всі персонажі в собі, адже мама є частиною злочинної 

сутності в осмисленні вироків, нагадує втрачену волю, зосереджуючись у рештках 

переживань свідомого ката. (Доречно згадати «Степового вовка» Г. Гессе, 

«Самотнього вовка» В. Дрозда.) Тож новела – психологічна студія, в якій відтворено 

деформацію психіки людини, що зумовлює духовний суїцид. Це засвідчує 

семантика «тьми»: убиті, безпосередньо чи опосередковано, мільйони «ворогів ЧК», 
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мертві місяць, місто і степ, субстанція, котра поглинає героя після вбивства матері. 

Попри авторське означення оповідача «революціонізованим індивідуалістом», 

представником нікчемної дрібнобуржуазної інтелігенції, яка підпорядковується 

дегенерату і, на щастя, вироджується, наратор виступає витвором саме 

комуністичного устрою – істота, позбавлена будь-яких кревних зв’язків, емоцій, 

керована партією, охоплена ненавистю, вседозволеністю, допоки використана 

тілесна оболонка не буде викинута на смітник у поступі «темної історії цивілізації».            

У творах третього періоду, т.зв. «покути», висвітлено наслідки панування 

комуністичного режиму. Лейтмотив – симулякр життя, підґрунтям якого є 

постійний нагляд всіх за всіма («Зав’язка»). Письменник висміює шаблони 

соцреалізму, ототожнення робсількора і митця в оповіданні «З лабораторії». 

Задуманий персонажем сатирично-психологічний план переходить із художньої 

сфери у смислову через поетапний показ «творчого поступу» графомана. Прагнучи 

зобразити героїв-партійців, обличчя реконструктивної доби, він доводить руйнівний 

вплив системи на людину, в якій залишаються тільки фізіологічні інстинкти. 

Позбавлені єства особини вповні презентують безлику робітничо-селянську масу. 

Вміщена в моралі авторська сентенція влучно характеризує радянську 

псевдолітературу, де можлива тільки погоджена пропагандою історія, залишаючи 

поза увагою те, чого «ніхто не хоче помічати». Зображаючи стосунки подружжя на 

тлі перевірки районної газети, М. Хвильовий актуалізує розрив уявного та дійсного 

в рефлексіях Лесі («Ревізор»). Покликана розбудовувати «нове буття» жінка стає 

«служкою» в «добровільному рабстві». Але закріпачені всі гвинтики системи, яка 

популяризує приниження, підлабузництво, страх. Тому люди «цього життя» 

однакові. Поділ на хороших і поганих за класовою належністю властивий 

оповіданням шахтарської тематики, де омріяне кохання поступається ідеологічним 

фантикам – подяка Сталіна, орден Леніна, публікація у «Правді» («Останній день»), 

а ціль комсомольця полягає у розбудові чужої землі («Майбутні шахтарі»). 

Детальний опис жахливих умов побуту і небезпечної праці виказують оманливе 

співвідношення між потенціалом розумної молоді та його марнуванням. Початки 

деформації психіки варто вбачати у дитинстві, коли відбувається заміна родинного 
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зв’язку партійним. Назва образку «Про любов» дисонує із закінченням про перемогу 

на «Великому шляху» більшовизму через ненависть, якою сповнена 12-літня 

«шкільна активістка», «уперта більшовичка» Наталка. Її двійником є «свідома 

піонерка», котра любить маму й дідуся Леніна, стаючи гідною спадкоємицею 

Павлика Морозова («Оповідання схвильованої Ганки»). Важливо, що вибір форми 

викладу – публічний лист – відповідає поширеній практиці доносів. Незначні, на 

перший погляд, духова (ненависть) і матеріальна (вкрадений мішок пшениці) деталі 

окреслюють справжню дійсність (голод, зомбування). Недаремно типовим витвором 

апарату виступає «щасливий секретар» з однойменної новели. Знаковими є присвята 

Остапу Вишні й прізвисько сина героя – «сміхунчик». Адже відданий партієць 

виявляє почуття винятково у спогадах про спілкування з малям. Чоловік існує в 

паралельних реальностях і обирає маску, керуючись інстинктом самозбереження. 

Прикметно, що автор вдається до відповідей-коментарів критикам, які дорікали за 

жорстокість образу комуніста, лицемірно звинувачуючи в неправдоподібності. Крім 

того, знекровлений батько іде, похитуючись, у «синю ніч». Тож романтизовану 

вітаїстичну синю далечінь першого періоду поглинає безвихідна темрява пророчого 

торжества смерті.                              

М. Хвильовий висвітлює етапи революційного поступу в Україні (від 

масового фанатичного руху до самознищення людини), виступає майстром 

«універсуму новели онтологічного, буттєвого та екзистенційного характеру» (Ю. 

Безхутрий), виявляє причини й наслідки процесу (надія, захоплення, осягнення, 

тривога, зневіра), його рецепцію в чуттєвій інтерпретації різними віковими та 

соціальними групами. Галина Яструбецька вказує на особливості авторського 

ідіостилю: «…пограниччя поетик: глобалізм і “крикливість” мазків, масштабність 

емоційно-інформативного горизонту, психограма розколотої експресіоністичної 

свідомості і сенсорний моменталізм імпресіонізму […] відчуження від раціоналізму, 

вихід в одухотворений екстракт матерії через синтез імпресіоністичної сенсорної 

пластики з експресіоністичним відчуттям суті» [503, c.164-165]. Письменник 

присутній у кожному творі як учасник, спостерігач, аналітик, розповідач або свідок 

подій. Він прагне пізнати себе, розібратися у дисонансі внутрішнього і зовнішнього 
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світів крізь призму рефлексій та буття персонажів. Емоційна нестійкість пов’язана з 

надшвидкісними трансформаціями, які не завжди відповідають самтожності, що 

ґрунтується передусім на етногенетичній пам’яті. Вона стає показником індивіда, 

мислячої істоти, і філістера-обивателя, для котрого байдуже, чиї портрети під 

образами. Стрімкі зміни відображені в залученні графічних форм текстової 

організації, телеграфному стилі, еліптичних конструкціях, відкритих фіналах. Г. 

Костюк наголошує на руйнуванні сюжетної форми позасюжетними елементами, від- 

і почуттєвому відображенні світу в художньому тексті: «Алітерованість, ритмічність 

і, сказати б, своєрідний музично-пісенний тонус є органічно пов'язані з ліричним 

первнем етюдів Хвильового, з його виключним відчуттям багатовимірности і 

“запаху слова”. Хвильовий, романтик, лірик і естет слова, одночасно мав талант до 

теоретичного думання, до філософського узагальнення – аналізи і синтези – 

проблемних явищ людського буття. Цю особливість його таланту я назвав би 

інтелектуалізацією почуттів [...] Саме звідси йде у Хвильового отой вічно 

допитливий фавстівський дух всепізнання, той “дух неспокою”, який не покидав 

його до самої передчасної смерти. Звідси його всеохопне пристрасне бажання 

обняти й творчо зобразити світ у всіх його суперечностях, психологічних і 

соціяльних конфліктах: великих і малих, людських і диявольських, ідеальних і 

злочинних» [176, с.83]. Ольфатичний рецептор виступає важливим змістовим 

складником, як і колористика. Поєднання традиції та новаторства забезпечує 

позачасовість художньої спадщини прозаїка, що підкреслює Раїса Мовчан: «У тексті 

Хвильового кодується практично все: ідеї, мотиви, образи [...] текст має безкінечну 

перспективу нових і нових прочитань» [233, с.280]. Особливе місце з-поміж доробку 

творця «романтики вітаїзму» належить «Вступній новелі». Попри те, що була 

написана 1927 р. як передмова до тритомника, вона досі передує решті прозових 

творів у виданнях. Але іронічний підтекст історії автобіографічної оповіді стає 

очевидним тільки в контексті «покаянних» листів. Життєствердні пафосні заклики є 

радше риторичними звертаннями до себе – мрійника, романтика, який «плює на 

слинявий скепсис віку», однак певний лише у безсмерті слова. «Новела» – 



116 

 

 

своєрідний заповіт революційного неофіта, котрий розкрив і передбачив долю 

геніального («молюся, щоб Боженька зробив мене генієм») «страченого покоління».   

Зображуючи революції та війну, письменники занурюють читача у вир подій 

за допомогою правдоподібної нарації, що досягається наскрізним автобіографізмом. 

Вони вдаються до синестезії, аби увиразнити перипетії, метафори й метонімії, щоб 

означити масштабність протистоянь, еліптичних та риторичних конструкцій, які 

відтворюють внутрішній стан героїв і стихійність баталій. Якщо трактуванню 

воєнних колізій притаманне спільне означення «чужого» бою, коли українців 

занурюють у межову ситуацію, трактуючи «отарою», приреченою помирати за 

імперії, то рецепція та інтерпретація революційного руху сповнені різними 

оцінками: осуд фізичного насилля чи його виправдання, схвалення комуністичних 

догм або несприйняття більшовицького режиму, ідея автономності України у складі 

Росії на противагу незалежності Вітчизни як єдино можливого збереження 

самобутнього народу. Суперечки й сумніви стануть підґрунтям формування, після 

кількасотлітньої перерви (скасування Січі), українського війська, що виступить 

запорукою національного відродження.                    

 

2.1.2. Висвітлення спадкоємності національно-визвольних змагань у 

художніх творах «самовидців» 

 

Хронологічні межі Другої світової війни досі викликають дискусії у різних 

колах істориків. Це пов’язано з багатьма чинниками, а саме: відмінні часові межі 

для учасників (наприклад, японська інтервенція в Маньчжурію 1931 р.), радянською 

міфологізацією подій та їх оцінкою країнами-суб’єктами найбільшої трагедії ХХ ст. 

Більшість вітчизняних учених погоджуються зі звичною в Європі й Америці датою 1 

вересня 1939 р., тобто від нападу фашистської Німеччини на Польщу, до складу якої 

належала частина України. Але вони залишають осторонь той факт, що вороги 

українців лишилися незмінними – окупанти, які протягом століть міняли назви. Для 

Батьківщини відлік варто починати із формування українського війська, що мало 

чітку ієрархію, мережу, статутні документи, геральдичні атрибути, стратегію 
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боротьби, ґрунтовану на єдиній національній ідеї – незалежність соборної Вітчизни 

за свободи народу і людини. Тому наша війна була неперервною: від перших 

«січовиків» та «січовичок», формування Українських Січових Стрільців, 

зосереджених на боях проти польських загарбників, утворення регулярної армії 

«уенерівців», які виступали проти більшовиків, спадкоємцями котрих стали 

ідеологічно-політична ОУН і воєнна організація УПА, що мали кілька фронтів – 

сталий (комуністична тоталітарна Росія) та змінний (нацистська Німеччина), 

захищали Батьківщину протягом 1930–1960-х рр. Слід констатувати продовження 

національної визвольної війни українства у ХХІ ст.     

«Нотатник» Ю. Липи, визначений Л. Череватенком «однією з вершин 

української літератури ХХ століття» [456, c.82], можна вважати літописом 

самовидця буремних колізій 1917–1920-х рр. ХХ ст., який охоплює безпосередніх та 

опосередкованих учасників подій. Умовний поділ на три частини зумовлений 

авторськими акцентами, але розділи мають спільні складники. Кожний том 

починається із біографічної історії повстанця («Рубан», «Коваль Супрун», 

«Гринів»). Борців об’єднує ненависть до російських окупантів та німецьких зайд, 

шевченківські дороговкази й націоцентричні константи. Становлення пасіонарія 

письменник висвітлює в образі сільського винахідника, запал якого скеровує 

випадкова зустріч із кооператором («Коваль Супрун»). Саме у дискусії чоловіків 

актуалізовано дихотомію слова та чину. Пацифізм і просвіта поступаються потребі 

відповіді-самозахисту, спричиненій кривавими колізіями. Віхові події в житті країни 

визначають духовний розвиток представника  «надморської» та «найпоставнішої» 

раси, втілений в сенситивних деталях, які відображають зовнішню та внутрішню 

градацію: зручні помірні та немилосердні рухи, іскри очей коваля, відлюдництво і 

крик, ненависть чужого, «дожидання» у «неправедному, нелюдському скупленні 

людей» імперського рекрута, жорстокий та завзятий усміх народного проводиря із 

сакральною білою хоругвою-свиткою. Імперативами для Супруна виступають 

«Кобзар» і віра, що є синкретизмом Господньої волі, правоти власних учинків, сили 

особистості («я все можу», «все є можливе») й боротьби проти «тимчасових гостей 

святої землі». Символічними вказівками внутрішнього (центон – збудити Україну) 
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та зовнішнього (війна, революція) поступу є візії вогню, вкраплені в марева, 

рефлексії, картини дійсності. Знаковою стає зміна кольору полум’я – із червоного на 

золото-блакитне над Севастополем. Фінал твору відкритий, але він окреслює 

єднання ватажка і громади у присязі-молитві за Україну. Селянин, який інтереси 

нації визнає вищими за власні, протиставляється інтелігенції, котра, здебільшого, 

уникає реалізації своїх теорій. В образку «Зустріч літераторів» наратор зіставляє 

знаного поета, лірика-пуриста, голову белетристичного відділу газети Гавриїла 

Приступка і новачка Леся Єрлеця. Пафосні міркування першого про пробудження 

народу, велетня-сновиди, поради «жити з цілим світом» та бути консеквентним 

поступаються рішучій сміливості другого, який насправді є послідовним. Наукова 

еліта вправляється в ораторському мистецтві, погоджуючись, що зміст буття у 

«смерті за отчизну», висловлює мудрі стратегічні плани й застереження, однак 

обирає роль спостерігача в заштореній кімнатці під час загрози штурму міста 

(«Кам’янець Столичний»). Їхня сутність розкрита в нерухомих очах, бездонному 

тріпотливому жаху, аскетичній блідості й цинічному звільненні від переживань 

статечних чоловіків ціною життів юнаків-гімназистів. Письменник називає удаваних 

патріотів «чернечими душами», наголошує на неможливості, неприпустимості 

боягузтва-втечі у примарний світ, коли «добу Ярослава» замінюють «Святославові 

часи». Це відчуття незворотності полонить вчительку («Ганнуся»). Змальовуючи 

бажання молодості на тлі кровопролиття, розповідач підкреслює циклічність буття. 

Перше кохання супроводжує музичний рефрен – вальс «Радість і Любов». Завдяки 

новим емоціям героїня починає повноцінно жити. Недаремно вона уподібнюється 

крижині, яка наважується відірватися від берега й поринути в каламутну і бурхливу 

Рось. Контрастом до поступового самопізнання постає створена яскравими мазками 

картина земного Страшного Суду: «Отче Наш між небом і землею», повінь, здорові 

каліки, труни, хрести, шибениці. У такий спосіб акцентовано синтез особистого й 

громадянського як невід’ємних складників не істоти – людини. 

Змальовуючи супротивників уенерівців, Ю. Липа викриває злочинну основу 

більшовизму. Адже часто прислужниками системи стають маргінали та кримінал, 

який, на відміну від радянського режиму, дотримується власного «кодексу честі» 
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(захист своїх, безпека філантропічних заходів, чесність угод). В оповіданні «Петька 

Клин, нальотчик» письменник показує центрального персонажа, передає 

«злодійську романтику», крізь призму персоніфікованої Одеси. Вона глузує з 

марних спроб денікінської поліції приборкати босоту, захлинається від «озвірілості 

чрезвичайки», захоплюється «останнім танго» самотнього месника, складає пісні 

про героя-нальотчика, котрий ледь не самотужки протистоїть тоталітарному 

режиму, що перетворив свободолюбне живе місто на в’язницю, яку охороняють 

«мертволиці» китайці. Тож уславлення злодія зумовлене відсутністю справжніх 

гідних захисників відданих на поталу компартії українців. Історія «співпраці» 

злочинців та влади підкреслює специфіку ставлення радянської системи до людини, 

що вповні розкрито в оповіданні «Номер двадцять восьмий». ГПУ використовує 

особу доти, доки вона корисна. Подальша доля, байдуже, злочинця чи ні, однакова – 

знищення. Самсон бореться за молодого зомбованого провокатора заради 

відродження душі земляка. Він вбачає свою місію на кордоні з Румунією в 

переконанні, без шантажу і страху, сердець. Для розвідника кожний – 

індивідуальність. Тому розмови з парубком спрямовані на пошук причини втрати 

хлопцем себе. Завчені матеріали розбиваються через невміння сміятися. Емоційна 

порожнеча призводить до самовикриття: сонце заступило «чорне дупло». Зневіра 

зумовлює духовний суїцид, що провокує вбивство-самогубство. Натомість 

нестримна певність у власній звитязі допомагає 15-річному Миколці стати 

рятівником загонів («Малий»). Прозаїк висвітлює невдачі підлітка, докори в 

непотрібності, аби довести силу віри, тобто внутрішнього стрижня у межовій 

ситуації (допит – «Я – українець», поранення, виконане завдання попри біль). 

Молитва є виявом жертовності хлопчика, який перетворюється з невпевненого 

малого на «пана чотового», відчуваючи «райське щастя».         

 Зображаючи повстанські будні, Ю. Липа наголошує на суворому дотриманні 

лицарського статуту, який ґрунтується зокрема й на народних приписах: Прокіп 

Щербина перероджується завдяки уроку ватажка та єдності бойових побратимів у 

заслуженому осуді тюхтія («На варті»), сотник Недайхата за смертельного ризику 

рятує коней, бо то «Боже створіння» («Кіннотчик»), бунчужний Безкровний вбиває 
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хлопця, котрий доніс на батька («Закон»). До речі, остання подія відбувається в 

«кацапському» селі-колонії, що підтверджує відсутність звичаєвої моралі, викриває 

деформацію психіки, знищення родини радянською системою (Павлик Морозов). 

Миттєвості вояцької долі висвітлені в оповіданні «Бляшанки». Сімнадцять днів, 

непомітні в мирному звичному темпоритмі, за військових реалій набувають 

значення частки секунди, звужують хронотоп до хвилинного виміру цілого буття 

окремої людини. Показ перипетій загону, котрий відкинув жалюгідне існування у 

статусі інтернованого, здійснює не тільки розповідач, але й учасник подій, записи 

якого є листом-заповітом. Безмежну віру полковника, що вся Україна – повстанці, 

підтверджує розмаїтий, за соціальною і навіть етнічною належністю (священик, 

слюсар, культосвітник, гайдамака), склад народних борців проти «кокаїністів-

комуністів», прикрашених кривавими «звьоздами». Об’єктна постійність (ліс – поле 

– ліс – поле) дисонує із суб’єктним відліком, утіленим у втраті більшості вояків за 

декілька діб, внутрішньому конфлікті комгрупи, який розуміє фатальний наслідок 

свого рішення для решти, бажанні воювати поранених, відчайдушних криках («Я ще 

живу!») протягом переклички, об’єднанні двох сил – полку-автомата-нумера та 

вільних людей з останньою гордістю в очах. Бляшанки викликають роздратування, 

оскільки нагадують «інше життя» і зникають, коли трагедія неминуча. Зв’язком між 

двома світами виступає смерть заради Вітчизни. Вітаїстичний заклик очільника стає 

утвердженням самобуття на противагу самогубству, «непослушенству», писаря. 

Суїцид – ескапізм егоцентрика, де тіло перемогло дух. Сакральна боротьба визнає 

тільки герць, в якому загибель є перемогою вічності, що виказує смислове 

обрамлення: полковник наголошує на поклику матері-України, повстанці 

залишаться у рідній землі як свідки теперішнього й зразок прийдешньому – 

хронікер-гімназист Моренко бачить у врятованій жінці «забуте і близьке» обличчя 

неньки. Слушність вибору нескорених доводить клятва-заповіт інтернованих 

(«Табір»). Зображуючи утікачів денікінців, червоних ренегатів, інтернованих 

уенерівців, письменник підкреслює ментальні константи у культі російського 

шовінізму («будем вас одних водити за ніс, а других вішати»), який унеможливлює 

мирне подолання імперських апетитів північного сусіда («тільки кулею навчиш 
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розуму»). Молитва Дубенка є риторичним епілогом зображених подій, спільним 

зверненням автора, персонажів та «найсильнішого і найсамотнішого» народу у світі 

до Бога, де наголошено на важливості зв’язку душі («серцю батьківської тривоги») й 

тіла («рукам боротьби»), розуму (викрити «підлість чужого слова»), волі та чуття 

(«вічне напруження»), щоб «дорогою одності» знищити ворогів. Це підтверджує 

студія «Призначення України», де автор підкреслює обов’язок і відповідальність 

українців за долю Вітчизни. Тому Ірина Руснак висновує: «Ю. Липа заповідав 

подивитися на українські визвольні змагання як на битву титана. Тільки тоді 

провідники нації зможуть перетворитися на її справжню еліту […] Треба тільки 

дивитися на всі речі людського світу з нутра власної нації (раси), зсередини 

національного “Я”» [200, c.355]. 

Драматичним перипетіям 1917–1920 рр. прозаїк надає панорамного 

висвітлення. Він вирізняє постаті, оскільки індивідуальність є головним співтворцем 

громади й нації. Доречно зазначити, що батальних сцен обмаль. Натомість детально 

виписано знущання окупантів на допитах, спотворені трупи, хиже нищення 

підкорених людей і землі, з одного боку, й духове виховання в лавах армії УНР, 

підґрунтям якого виступає козацький кодекс та звичаєве право, з другого. 

Письменник вдається до влучних порівнянь та означень – фразеологізмів («село не 

воювало – воно нищило»; «в дев’ятнадцятім році легко закривавитись і своєю й 

чужою кров’ю»; «тут нема добрих людей, тут є військо»; кулемети – злі пси, які «не 

давали обкрадати націю», «ненависна жива істота»; життя – «полум’я утлої свічки»; 

смерть – велетенське котеня, котре «нехотя бавиться з людиною»; більшовицька 

влада – «якби хто глупої ночі кишеньковими ліхтариками день робив», «за греблею 

нав’язаного ошуканства нема людини»; комуністи – «зайди номер два на нашу 

Україну», «підла зовнішня однаковість»), підкреслює психологічний аспект ведення 

герцю: страх, зомбування, що зумовить духовний та фізичний суїцид, і пробудження 

етногенетичного первня у переконанні на власному прикладі. Не матеріально-

фізичні атрибути, а віра й воля – константи особистості, що підтверджує зовнішня 

невідповідність внутрішньому єству. Три томи «Нотатника», літопису доби, 

відображають взаємопов’язані складники національно-визвольної боротьби, з-поміж 
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яких визначальним є 1919 – «великий рік України». Перша частина розкриває 

співвідношення мирного й військового часу в аналізі функціонування різних сил, у 

ставленні громади. Друга частина доводить всеосяжність народного руху опору, 

учасниками якого стають незалежно від стану, етнічної належності. Третя частина 

вибудовує проекцію «сучасне – майбутнє», оскільки залучає образи молоді, що 

пов’язують материкову (східну й західну) та еміграційну Україну в монолітну силу 

заради спільної мети. Називаючи видатного діяча «голосом покоління», В. Мороз 

наголошує: «… в епоху, коли всі без кінця скиглили і слинили тезу про «невдалий» 

національний характер, – в таку епоху побачити велич України було рівнозначне з 

відкриттям […] Юрій Липа був першим, кому вдалося побачити монументальні, 

циклопічні розміри України та її битви за самоствердження в європейській мозаїці» 

[199, с.10]. 

Вихоплені епізоди з кривавої боротьби Січових Стрільців, УГА проти поляків 

представляє О. Крамар у збірці «Я вернуся», присвяченій «Бувшим воякам 

Української Армії і учасникам Визвольних Змагань 1918–1920-тих років». 

Лейтмотив книжки лунає в епіграфі – «Любіть Її во время люте, / Україну любіть!» 

(Т. Шевченко «Чи ми ще зійдемося знову?»). Зачином видання постає «Листопадова 

легенда», в якій поєднано різні часи: гордість славетного цвіту народу, полеглого за 

Батьківщину (минуле), журба через відсутність опору «схудобілому москалю» 

(теперішнє), відродження країни з іскри у полум’я (прийдешнє). Важливо, що 

кожний твір має хронологічні вказівки, які підкреслюють достовірність зображених 

подій. Автор індивідуалізує героїв, аби наголосити на екзистенційному виборі у 

вартості самопожертви, залишаючи безликою масу окупантів. Адже свідомий опір 

вимагає кардинальної зміни способу життя. Вчителька стає сестрою-жалібницею в 

єдиному почутті любові до рідного краю та його захисників («Галя», грудень 1918). 

Циклічність перипетій відображає народна пісня про пам’ятний оберіг «Дай ми 

дівчино хустину…», що підтверджує спадкоємність (козаки – стрільці). Розповідач 

наголошує на збереженні лицарського статуту оборонцями й звиродніння (ниці 

нащадки Т. Костюшка) загарбників. Підофіцери демонструють відверту зневагу до 

міжнародного права і Червоного Хреста. Цинізм «звіре-людей», що виявляється у 
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намаганні зґвалтувати дівчину та вбивстві важкопораненого хорунжого, жахає 

навіть підлеглих. А суїцид Галі по смерті Окапка викликає злодійську втечу з 

лазарету і засвідчує дієвість духової «зброї»: кріси й гармати «ненаситного Ляха» 

проти надлюдської сили, безміру посвяти, любові до Вітчизни українців. Зазначені 

риси гартують характер Нусі («Забута Могила (Присвята п-ні А. Никон)», грудень 

1918). Зв’язкова сміливо долучається до бою, сповнена завзяттям і ненавистю. 

Замість відспівування попа загиблу дівчину вшановує «сальса крісових стрілів» та 

зберігає пам’ять землі. Зображуючи чинники, які спонукають молодь віддавати 

життя, наратор вдається до персоніфікації: втрачаючи своїх найкращих дітей, яких 

«тортурує» дикий окупант, стогне Львів, жовто-блакитний прапор, наче смертельно 

поранений велетень, падає з ратуші, ніч вкриває місто чорною плахтою. Варварське 

нищення поляками, «червами-гієнами», культурної спадщини тотожне імперському 

шовінізму, фашистській практиці «випаленої землі» та радянській репресивній 

системі. Риторичні звертання до «ляха» виступають підтримкою сьогоднішніх 

героїв, які стануть взірцями нових поколінь. «Зоряне крило» спомину сповнює 

певності Дмитра Панчишина («По Нас Останеться Згадка», травень 1914 – листопад 

1918). Крізь призму поступу чоловіка простежено головні етапи формування руху 

опору. Гімназійні будні насичені особистими переживаннями, осяяними 

багатоголоссям весни та першим коханням, що возносить із «життєвого багна на 

висоту безсмертного Духа». Університетська діяльність скеровує до просвітницької 

роботи («Академічна Громада», «Сільський Господар»). Однак поступальність 

розвитку руйнує Перша світова війна. Стрімке дорослішання відбувається «завдяки» 

урокам чужинців: москальський полон і сибірське заслання, старшинська школа, 

гвардія ЦР та загін отамана Зеленого, повернення до Західної України як обов’язок 

захистити останній форпост жаданої незалежності. Втілення Віри (ім’я-символ) у 

«мрії золотій» поступається образу Вітчизни, який об’єднує закоханих. Дівчина 

засуджує добровільне служіння інтересам чужої держави, але підтримує та спонукає 

обороняти Рідну Землю, бо вона «має до тебе більше право». Сконання Австрії 

сприймають воскресінням вільної держави. Проте заздрість сусідів («голодні звірі», 

«хижа рука») розбивають ілюзію. Зображаючи «хуртовину» над Галицькою Землею, 
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О. Крамар підкреслює однакове ставлення до земляків мадярів, москалів та ляхів – 

«інтернують і вішають». Тож він об’єднує загарбників, протиставляючи «зоряному 

крилу» духового зв’язку «чорнокрилий глум», який регоче з моря сліз-крові. 

Обрамлення оповідання – контраст. Спочатку царівна-природа пишається чистою 

річкою, величчю лісів Руриська та Звіринця, спокій Бережан охороняє чудотворна 

ікона Божої Матері. Наприкінці Золота Липа спливає кров’ю, ліси почорніли, 

придавлене чоботом «некультурного ляха» сумує мертве місто, а надію зберігає 

Пречиста, яка благословляє маленького хлопчика продовжити справу татунця 

боронити Україну. Відкритий фінал наявний в оповіданні-щоденнику «Я вернуся» 

(грудень 1918 – червень 1919). Показуючи поневіряння хорунжого Яструба, яким 

грається «жебрачка доля», розповідач вповні розкриває методи знищення українців 

окупантами. Передусім йдеться про актуальну інформаційну війну зайд: 

фабриковані справи старшин, брехливі звинувачення, підставні свідки, 

маріонетковий суд, розстріли, передані Антанті фальшиві протоколи як доказ 

варварства українства і «нездатності до самостійності». Натомість Українські Січові 

Стрільці дотримуються визнаного юридичного й морально-етичного кодексу – не 

грабувати, не чіпати мирне населення та не вбивати полонених. Тюрма виступає 

ущільненою візією соціуму. Кость відзначає вседозволеність офіцерів, мізерію 

котрих підкреслює «багата на лайку» польська мова, приниження і ґвалтування 

навіть вагітних жінок, забиття в’язнів-скотини. Їм протиставлені представники т.зв. 

соціального дна. Злочинці пам’ятають добро, діляться останнім, зневажають 

зрадників. Попри ненависть поляків до українців, Ясінський та Фіялек поважають 

хорунжого, бо він – людина честі, допомагаючи зв’язатися з Горожанським 

Комітетом. Різдвяна Служба Божа, проведена американським підданим о. 

Сембратовичем, стає поштовхом до реалізації втечі. Заборона співу 

трансформується в чуттєвий символ. Німа коляда – мати Україна – втілює біль і 

тугу, а не радість, розбивається об склепіння та конає, як останній зойк. Довічне 

ув’язнення, котре ощасливлює поручника УГА Рогуцького, Яструбові неприйнятне, 

оскільки табір продовжить злиденне животіння. Духового завзяття додає 

Чортківська Офензива, коли воля до повноцінного життя перемагає інстинкт 



125 

 

 

самозбереження. Варто зауважити, що пісенне обрамлення історії не тільки 

наголошує на спадкоємності боротьби, але й забезпечує оптимістичну тональність: 

сумні рядки-звернення стрільця-невільника поступаються вітаїстичному заклику-

обіцянці козака, яку повторює Кость Надії. Показуючи реалії визвольної війни 

Галичини, О. Крамар відображає, безпосередньо чи опосередковано, всіх учасників 

подій у соціально-національному зрізі, поєднує метафоризацію довкілля, почуттів із 

фактажем, залучає контраст і паралелізм. Він підкреслює духову звитягу земляків, 

яких міжнародна спільнота кинула напризволяще. Вона так само боїться сильної 

України, як і заздрісні сусіди. Не маючи матеріального забезпечення, потрібного 

модерного озброєння, чисельної переваги, Українська Галицька Армія, Січові 

Стрільці спромоглися подарувати, хай тимчасову, надію стражденному народу-

воїну, народу-мученику. Поетичний зачин («Листопадова легенда») та фінальна 

клятва Костя Яструба «Я вернуся», що є назвою твору й збірки, засвідчують 

неперервність і незакінченість національно-визвольних змагань, продовжених УПА. 

Спадкоємність боротьби у першій половині ХХ ст. утверджує Л. Мосендз 

[385], який аналізує «філософію чину» в особистісному вимірі. Мала проза 

письменника представлена такими жанровими різновидами: новела характерів 

(протистояння двох натур; «Роксолана», «Відплата», «Людина покірна», «Птах 

високого лету»), новела-роздум (домінування рефлексії; «Люди», «Лист», «Брати»), 

біографічна новела (розкриття життєвого шляху; «Великий Лук», «Поворот Майкла 

Смайлза», «Євшан-зілля»), новела ситуацій (осердям стає дія; «I’ha pagata», «На 

утвор», «Укрита злість, облудлива покірність») новела-проекція (позачасовість; 

«Хазарин», «Берладник»). Письменник наголошує на взаємозв’язку думки, слова та 

вчинку людини в розвитку етносу, народу, нації. Він досліджує психологію індивіда 

у межовій ситуації та граничному бутті, що збігаються в національно-визвольній 

боротьбі; відтворює деградацію чи еволюцію в історичному контексті доби. У творі 

«Людина покірна» інженера протиставлено натовпу революціонерів. «Дикий звір» 

(юрба) визначає лідером «мавпу з мотузком у зубах», яка самостверджується 

кров’ю. Натомість Калер гідно приймає смерть, однак, відштовхуючи сибіряка, 
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чинить, по суті, самогубство. Маска, знівельована істота, не має права визначати 

долю особистості, яка власноруч керує своїм буттям. 

Синдром жертви розкрито в новелі «На утвор», де висвітлено емоційне 

зараження маси. За смертельної небезпеки атрофується розум та зникають усі від- і 

почуття, крім інстинкту виживання за будь-яку ціну. Тоталітарний режим 

популяризує страх, який забезпечує потрібну маніпуляцію стадом («гуртово-

отарні», «покірно-бездушні»). Воно не здатне думати – лише слухатись. Чоловік 

спромігся здолати загальну атмосферу приреченості завдяки власній силі духу й 

вибору між свободою, хай навіть фізичною смертю, і животінням.  

Рабська психологія стає визначальною в самооцінці та становленні українства, 

що розкрито в роздумі «Люди». Твір має мозаїчну побудову (поєднання спогадів, 

антиципації, рефлексій). Оповідач наголошує на повторенні ментально-історичних 

помилок: земляки щоразу поступаються принципами, свободою, територією. 

Повсякчас окупанти нищать українців, наживаються їхньою нелюдською працею. 

Натомість господарі виконують функції безмовних маріонеток, розчиняються в 

інших «гідніших» народах, зневажають себе. Тільки захищаючи особисту й 

національну честь, можна повернути іманентну основу буття. 

Л. Мосендз наголошує (вкотре!) на незнанні історії, що стає фатальним для 

земляків. Автор вдається до зіставлення у діахронічному зрізі двійників. Оповідання 

«Роксолана» представляє жінку, яка нехтує кревними й етнічними зв’язками заради 

статусу і статків. Вона свідомо обирає чоловіка, котрий знищує її родину, коханого, 

народ. Наратор вказує на згубний вплив міфологізації. Возвеличення Насті 

Лісовської, без справжніх знань про її роль в історії Османської імперії та 

байдужість до земляків, призводить до створення псевдокумирів, засилля зрадників, 

конформістів. Герць чоловічих образів утілено у кількох площинах – особистому й 

етнічному. Партійний шовініст самостверджується, принижуючи інших. Молодий 

інженер, працюючи в системі, активно підтримує українське підпілля та гідно 

приймає смерть. В історії любовного трикутника «зрада» набуває особистісного, 

родинного, громадянського вияву, але домінує національний. Лейтмотив усієї 

творчості письменника – «не висвітлювати, а реагувати» – лунає з новою силою 
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завдяки протиставленню зрадниці й пасіонарія. Тож від вчинків людини залежить 

доля нації.  

Важливість чуття роду в найширшому сенсі є ключовою в новелі «Хазарин». 

Розповідач порівнює евреїв та українців, пригадуючи вибір віри Володимиром 

Великим у 988 р. Але висновки невтішні. Досі панує розбрат, крайній індивідуалізм, 

комплекс меншовартості. Еврейський народ зберігає єдність і за кордоном, 

допомагають одне одному, дотримуються звичаїв. Український народ лише приймає 

те, що йому нав’язують завойовники. Тому щоразу втрачає державу, територію 

котрої розривають, а мешканців – асимілюють. Значення етногенетичної пам’яті у 

духовому ренесансі є лейтмотивом творчості Л. Мосендза. Вроджені риси горян 

пов’язані з простором буття: тиша й недовіра пралісів – «нерухомо-вперта» і 

«нездоланно-пасивна» людська натура. Тому чоловік, вчинивши розплату-вбивство 

в емоційному шалі, одразу повертається у звичний стан внутрішнього спротиву. 

Звідси, вмотивованим є найменування новели, повторюване й наприкінці твору, –

«Укрита злість, облудлива покірність» – вислів із прологу до поеми «Мойсей»                

І. Франка. Плем’я, на відміну від нації, не здатне протистояти навалі. (Доречно 

згадати тотожні роздуми Каменяра про важливість усвідомлення-ідентифікації себе 

українцями, а не русинами, галичанами тощо.) Племена збудували могутню 

Київську Русь, але роздроблений народ втратив Батьківщину. Тож українці повинні 

градуювати від племені до нації, аби відродити державу. Стверджувальне у 

заголовку речення набуває питальної семантики, даючи відкриту кінцівку-апеляцію 

до сучасників.  

Дух вільного козацтва спонукає Берладника з однойменної новели до 

боротьби. Він всотує силу малої вітчизни, що розділила долю розшарпаної 

Батьківщини, та не втратила величі Поділля. (Прикметно, що Ростислав Берладник – 

псевдонім Л. Мосендза.) Ця константа підкреслена впевненістю діда у неможливості 

підкорити місцину, а також вічністю природи, сконцентрованої в описі Дністра.  

Реінкарнація предків охоплює образи історій про «Великий Лук», «Поворот 

козака Майкла Смайлза» та «Євшан-зілля». Великий Лук символізує запал 

пращурів. Зброя закликає до боротьби, але водночас означує смерть у бою. Дивно, 
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що на початку ХХ ст. українство гине «по бойовищах слави чужої». Фатальну 

помилку родини усвідомлює малий Марко Яхненко. «Українізація» хлопчика 

відбувається завдяки силі «родової душі», яка допомагає врятувати матір, бабусю та 

полонених українських оборонців від «озвірілих наймитів крові», «союзу двох 

азіатських народів» – мадярсько-московських посіпак. У творі домінують слухові 

образи. До віщування Лука приєднується природа у музичному синтезі, який 

спонукає прокинутись і стати до герцю. Дилогію з попереднім твором утворює 

новела «Поворот козака Майкла Смайлза». Важливо, що Михайло – реемігрант на 

фізичному та духовному рівнях, який виростає за кілька днів у духовній міці, 

виступаючи патріотом-пасіонарієм. Стисле повідомлення у пресі змінює життя 

юнака. Тож акцентовано значення слова – духової субстанції у становленні 

особистості. Недаремно пам’ять сакралізована, оскільки родинна хроніка сотника 

Михайла Смільського (ХVI ст.) міститься у Біблії. Майкл, як і Марко, інтуїтивно 

відчуває зв'язок, що множиться природою. Рідна земля об’єднує низку поколінь, які 

дають силу сучасникам і прийдешнім воякам. Американець Смайлз обирає смерть 

українського козака Михайла Смільського разом із побратимами. Своєрідною 

антиципацією долі осібного індивіда й нації постає картина у порту, де корабель 

поглинає «вантаж, як Мамона жертви». Подібно знищують молодь загарбаних 

територій, продукуючи сексотів, ренегатів. Особливого сенсу набувають авторські 

роздуми в риторичному запитанні героя щодо безвихідної циклічності національної 

історії, де вільний козак перетворився на «сонного велетня». Родинний зв'язок стає 

визначальним для Франческо Пачіолі («I’hapagata»), який зрікається чернечого сану 

заради помсти в ім'я громади, стає її лідером («Не мир, але меч»).  

Звісно, герої попередніх творів є узагальненими образами чи мали прототипів. 

Натомість автобіографічна нарація виступає головною в новелі «Брат». Історія 

пов’язана з особистою драмою – загибель брата-уенерівця. Розмова хлопців 

зосереджена на причинах поразок. Вони зневажають загарбника, характеризуючи 

його влучними назвами («марець-суховій», «сарана», «шкурний інтерес»), 

звинувачують у втраті держави рабську стадність українців («худоба», «вівці»), 

слушно вказують на безпам’ятство народу, який вкотре намагається втихомирити 
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ворога, що знекровлює країну. Доречно підкреслити семантику назви твору, яка є 

кількарівневою. По-перше, йдеться про сімейний спомин вічного болю втрати. По-

друге, автор закликає боронити єдиною лавою свій рід, який набуває народних 

масштабів. Відображаючи поступ юнаків, Л. Мосендз спонукає земляків позбутися 

інфантильності й егоцентризму, аби сформувати націю. Він апелює до виховання 

гідних провідників-керівників, здатних подолати суб’єктивні проблеми, перебороти 

спокуси й очолити рух за незалежність і воскресіння держави. Трагедію самообману 

недолугого ницого ватажка, що призвела до загибеллі краю, зображено в модерному 

трактуванні старої легенди про «Євшан-зілля». Актуалізуючи сенсорний рецептор, 

письменник наголошує на духовному істинному єстві, яке зникає через поглинання 

сутності маскою. Хитрість і наївність, сила та слабкість, нахабство і страх знищують 

цілий етнос.  

Особливе місце у прозовій спадщині Л. Мосендза посідають своєрідні студії-

рефлексії щодо менталітету в мілітарному зрізі, де оповідач є alter ego автора. 

Споглядання величного склепу синів трьох імперій (Франція, Росія, Австрія) 

викриває проблему служіння чужим цілям («На “могилі миру”»). Змістовим осердям 

є слова пророка Ісаї «Мертві встануть» як імператив нащадкам. Попри те, що 

більшість складали саме українці, смерті представників загарбаного й підкореного 

народу залишаться непомітними для «вічної пам’яті», осільки земляки навчились 

тільки покірно служити і гинути за царів (східних, комуністичних, 

інтернаціональних), а не опиратися їм. Рефрен – «Pax» (мир) – посилює емоційну 

тональність риторичного звернення до громади, котра досі не спромоглася вибороти 

волю, реалізувати національну ідею, що засвідчує обрамлення твору: «Ось сонце 

Австреліца!» – «Ми свого сонця ще не мали!» Обурення через власне безсилля і 

марні сподівання охоплює досвідченого бійця («Вояк відходить»). Бачачи «танки 

звихреного степу», він усвідомлює «охлялість душі», яка перетворює hominum 

sapientum на hominum animalium. Цьому сприяють табірні умови. Якщо стихія війни 

унеможливлює самообсервацію, то заґратоване існування вповні актуалізує 

притлумлені страхи, сумніви, переживання, викриваючи небезпеку перемоги 

фізіології над інтелектом і духом. Інтерновані за дротом стають живими мерцями, 
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відлюдьками, брудною худобою, безголовим збіговиськом, яке втрачає «гідність 

самопошани». Відсутність розвитку зумовлює суцільну деградацію. Тому втеча на 

Захід вільною людиною виявляється рятунком, утвердженим криком-наказом 

вмираючого друга. Рефлексії героя, розмова з лікарем, картини спалахів безнадії 

розкривають реалії боротьби: хвороба, жахливіша за кулі; охоплений муками 

безсилля доктор, який залишається, аби врятувати живих; «опіка смерті»; 

домінування техніки матерії над технікою духу; самотність українства у визвольних 

змаганнях. Втоптаний Сходом у монгольське болото народ, «підданська маса», 

повинен знову навчитися творити й перемагати. Окресливши Ultima Thule («мету»), 

що передбачає здобути освіту і працювати для / заради Вітчизни, вояк запалює 

власну душу в образах відваги та любові, словах присяги й мовчанці відданості.      

Письменник провокує та спонукає до реакції читача, насичує твори 

афоризмами («земляки бували байдужі до положення захожого. На жаль, лише 

свого…»; «слухняність у всім ході життя, починаючи від моди й кінчаючи смертю»; 

«то була доба, в якій випробовувалися характери. На майбутнє. Усе непотрібне 

відійшло. Досвід, традиція й воля залишилися назавжди…»). Наратор є 

поліфункціональним. Він визначається зі своєю роллю або на початку, або протягом 

історії (тотожний автору, обсерватор, реципієнт, інтерпретатор, свідок, учасник 

подій, «керівник» темпоритму викладу, смислових акцентів, тональності, що 

варіююється від іронічної до трагічної). Потрібно зазначити про функції пейзажів у 

композиції літературного тексту. Вони можуть бути суголосними чи протистояти 

станам персонажів, колізіям історії, апелювати до давнини, пробуджувати дух 

предків, становити єдність із смислово важливими речами (книги, лук тощо). 

Прикметно, що Л. Мосендз вдається до синестезії, тобто поєднує всі рецептори в 

образах, аби представити «симфонію руху й шуму». І. Набитович наголошує на 

«тривимірності світу» митця, осердям якого постає «мить народження Лицаря»: 

«Тема боротьби за українську незалежність […] переплітається з темою становлення 

нової української людини. Людини-борця […] національна гідність є невід'ємною 

складовою гідності людини, і є навіть важливішою та вищою за ціну життя. Та цю 

гідність може мати лише той, хто не втратив відчуття кровного зв'язку з рідною 
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землею» [241, с.156]. Прозаїк акцентує «пражанські» концепти: нація – базова 

категорія життя, слово – духова субстанція. Змістовим стрижнем постає «філософія 

чину» як показник особистості-пасіонарія, здатного до самопожертви. На його 

погляд, консолідація народу в етноідентичності й самоповазі уможливить 

воскресіння нації. Запорукою кардинальних змін стануть ірраціональні вибухи, 

оскільки «проти віри й натхнення немає доказів», аби подолати «двохмірильну добу 

компромісу». 

Зібрання малої прози вояків Української Повстанської Армії «Люди підпілля» 

можна визначити документальною белетристикою. Спільна тематика творів та 

ідіостиль авторів утворюють особистісно-загальнонаціональну візію 1940–50-их рр. 

Оповідання Уласа (спр. Василь Бей) «З повстанських буднів» є студією життя 

повстанців крізь призму авторських рефлексій. Загартованість духу і тіла, енергію 

слова, думки й чину забезпечує сила волі, яку «креше ідея» Української Самостійної 

Соборної Держави. Центральним образом постає провідник Дубенко, котрий, 

потрапивши у полон, не скорився ворогу, а запалив своєю вірою в незалежність 

Батьківщини свідків страти. Наратор наголошує на духовій єдності повстанської 

родини («Притча про життя» І. Франка) у випробуваннях («голод на диби стає», 

заміна дня і ночі, спочинок на замерзлій землі) та просвітницькому розвитку 

(літературні сієсти – Р. Кіплінг, Д. Лондон, О. Кобець, А. Любченко, видання –  

часопис «До Чину»), надлюдських звитягах (6 км босоніж, 12 км маршу пораненим 

в обидві ноги), злагоджених діях і ненависті до «большевицької галайстри». 

Дороговказами виступають військові й громадсько-культурні світочі, які уславили 

Вітчизну (М. Коцюбинський, Леся Українка, В. Стефаник). Прикметно, що, 

зіставляючи Золоту орду ХІІІ ст. із московською зграєю ХХ ст., оповідач наголошує 

на жорстокості й цинізмі останньої, адже «веде лови на ідею волі», сакральну для 

народу і людини. Тому героїзм повстанців – їхні будні, що видаються надважкими 

пасивній масі та звичні особистості, сповненій вірою в перемогу.  

Марта Гай (спр. Галина Савицька-Голод) презентує внутрішні монологи. У 

«Долі» відбувається уявна розмова з фатумом (я – ти), що набуває полісемантичного 

звучання. Центральний образ – терен, що позначає локус патронування, котрий має 
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матеріальний (територіальний) та ідеальний (духовний) вияви. Наратор зіставляє 

жорстоку добу, коли «темна змора» охопила «золотонивні простори» з величчю 

княжого Києва і вільної козаччини. Він підкреслює екзистенційний вибір, який 

повинен зробити кожний: скоритися ворогу чи зректися «скупих людських прав». 

Попри те, що опір передбачає самопожертву і втрату рідних, сповідальник не вважає 

себе ані героєм, ані генієм-титаном. Свідома загибелі та забуття, звичайна «сіра» 

людина діє всупереч обставинам, долає перешкоди завдяки непереборному бажанню 

перемоги, домінуванню снаги душі над болісним зусиллям тіла. Тому адресат постає 

помічником-спостерігачем із вогняними очима, який випробовує адресанта, 

даруючи йому відвагу. Не «я» обираю час, а доба – мене. Докори залишаться тільки 

словами на відміну від чину, переданого у спадок нащадкам. Конфлікт єства й 

обов’язку розкрито в «Розвідниці». Картини спаплюженої Батьківщини викликають 

обурення і гнів через пасивність «господарів землі». Підкорені жадобою та 

насиллям, вони зреклися власної сутності, що втілено в «чужих» містах, залитих 

московською мовою, торгівлі честю, страху тіні, байдужості у зневірі. Це німий 

крик утомленої душі, змушеної гратися з ворогом, в очах якого кістяки селян, трупи 

дітей, дим пожеж. Робота виступає надважким герцем із бажанням помсти. Зустріч – 

подвійна межова ситуація для жінки (суб’єктивне) й повстанця (об’єктивне). Героїня 

притлумлює скигління «недобитого права» на відпочинок заради спільної мети 

єдиної громади, в якій вона – «малий сірий розвідник». Визнаючи працю 

«благословенням втраченої матері», наратор подумки звертається до командира 

(«Ішла зима»). Дві пори року детермінують самобуття: літо – максимальна 

активність, ніколи думати про смерть, зима – гуртування, час міркувань. Прикметно, 

що стосунки підпілля зосереджені винятково в інструктажі, царині розуму. Душу 

видають учинки (відправлення скаліченого бійця до безпечнішого загону), очі 

(теплі, турботливі) та неньчине прохання у шумі ялиць («Рятунку!»), що стає 

імперативом упівця. Відповідальність за «безцінні криштали» довіри провідників та 

народу є дороговказом «незнаного бійця революції», який відкидає інші винагороди 

(«Хрест заслуги»). Правильність вибору підтверджує поміч селян у розбудові нової 

мережі. Спільна віра в щастя нащадків утверджує певність повстанця у пріоритеті 
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громадського над особистим. Марта Гай показує свій внутрішній світ, не ідеалізує, 

навпаки, розкриває страждання звичайної людини, яка поставила долю народу / 

країни над власною, без патетики й пафосу. Вона притлумлює «чуттєвий терен», 

коли сльоза розливається у серці в море, щоб захищати терени рідної землі. Авторка 

доводить важливість і здатність кожного, цивільного чи військового, наблизити 

відродження Української Соборної Самостійної Держави.  

Психологічний кордон є змістовим осердям циклу Ольги Ілинської (спр. Люба 

Гайовська-Рута) «З років 1950-их». Прохання Данила щодо криївки викликає 

змагання обов’язку батька та обов’язку патріота, родини й Батьківщини за Михайла 

(«Вибір»). Так, порушено питання слова і чину. Чоловік, який щиро підтримує УПА, 

боїться надати притулок через смертельний ризик. Він зволікає з рішенням, 

намагається віддати ініціативу дружині. Катерина також переймається за дітей (білі 

рукави – крила матері), але підкреслює, що неньки благословили синів, прийнявши 

їхню та свою самопожертву задля України. Тож господар долучається до боротьби, 

оскільки належить народу, який заради Вітчизни «віддав усе». Витримка і воля, що 

приборкує бажання, зіштовхуються зі смертю в образі «емгебівської потвори»  

(«Тінь»). Служка режиму позбавлений людської подоби (істота – чорне пальто), 

безбарвні очі оживлює «глумливо-холодний, пронизливий, вигрібущий» погляд. 

Осип і Святослав, готові до «надто сподіваної» загибелі, прагнуть передусім 

убезпечити мирних мешканців та залишити пістоль вірним другом, а не трофеєм 

ворога. Змальовуючи лабіринти вулиць, хлопці зіставляють замкненість міста і 

безмежність лісу, що дає свободу й охороняє самотність повстанця. Протягом 

розвитку подій чорний колір змінює семантику: означення чорного наглядача 

(загроза) – чорна ніч-мати, яка «приймає в обійми» сміливих бійців (рятунок). 

Боротьба між розумом і чуттям охоплює Степана й Романа («В непевності»). 

Зненавиджені обличчя емведистів, які миттєво промайнули повз хату-криївку, 

викликають внутрішнє сум’яття. Неможливість зупинити чи допомогти побратимам 

зумовлює вербалізацію імперативу («треба жити і виконувати обов’язки»), що 

сповільнює темпоритм новели у промовистій мовчанці – споглядальній рефлексії. 

Контраст насолоди від розквіту природи й усвідомлення приреченої безвиході 
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метафоризує час, який гнітить і прибиває. Постріли («Все. Довершилося…») 

констатують невмолиму правду й засвідчують непорушність власного наказу. Герць 

вітальної та суїцидальної сил відображає внутрішній стан дівчини, замкненій у 

криївці («Облава»). Оповідачка зосереджує увагу на слухових відчуттях (гуркіт, 

гупання, стук, дзенькіт, голоси, тиша), які виступають головним зв’язком із 

зовнішнім світом і детермінують поведінку героїні. Екзистенційні концепти 

набувають окреслених обрисів: Мати Божа – надія, життя, пістоль – порятунок-

смерть. Часова фіксація (годинник – приятель і ворог) тотожна биттю серця. 

Стихійність пошуків більшовиків протиставлена концентрації повстанця, готового 

загинути, але захистити справу. Тому вона переймається не своєю долею, а 

побратимів, які можуть втрапити у засідку. Ольга Ілинська підкреслює відсутність 

страху та зосередженість, чітке дотримання заздалегідь продуманих дій. Гра в 

самонавіювання (героїчно-пригодницька атмосфера) виступає психотерапією, 

стримує паніку. Порятунок від загрози повертає самотність, яка є найбільшим 

випробуванням борця, що засвідчує потреба у спілкуванні з духовими рідними 

(«Зустрічі»). Монолог побудовано завдяки анафорі – протиставним сполучникам 

(проте, однак). Біль від втрати близьких, браку звичайних людських атрибутів і 

радощів протистоїть гордості бути «дрібною клітинкою» Організації – міцного 

життєтворчого ланцюга, який «опоясує» залізом та кров’ю Батьківщину. Потужність 

духового впливу захоплює Леоніда («Посів»). Зосередженого на побутових 

клопотах, впевненого в розпланованому майбутньому юнака пробуджує кохана, 

руйнуючи, наче мимохіть, комуністичний симулякр дійсності. Зауваження Марти 

(«дрібні порошинки» до бочки з динамітом, на якій стоїть СРСР) оголюють 

радянський устрій: «заможні» колгоспники змушені продавати останнє, аби не 

померти від голоду, герой війни жебракує, бо Вітчизні не потрібні каліки. 

Запроторена до табору дівчина, продовжує апелювати до студента, прагнучи 

єднання душ словом (книжки), занурює у вир боротьби, залучає в родину – 

материну й повстанську. Так, відображено градацію героя: від безликого філістера 

(«їхній визвольний рух») до особистості (хлібороб, який вірить у гарні плоди). 

Зображуючи повстанську війну, авторка наголошує на психологічному чиннику, що 
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визначає сутність людини. Вона відтворює внутрішній конфлікт у боротьбі думки і 

чуття в індивідуальному, громадському й національному аспектах, вдається до 

прискорення чи сповільнення темпоритму, повторів, контрасту, надає назвам творів 

змісто- і формотворчої функції; підкреслює лінь пізнавати, що заважає знищити 

психологічний кордон, утверджує етногенетичну єдність українців, незалежно від 

місця проживання, статусу і статків, у баченні сильної та незалежної Україні.  

Віра в чин визначає поведінку персонажів Марка Перелесника (спр. Людмила 

Фоя, «Оксана»). Думки теренової висвітлюють геноцидну політику влади, яка 

перетворила господарів чорноземного степу на голодних злиднів, підкреслюють 

спадкоємність боротьби (козацькі могили, поезія Т. Шевченка, Українські Січові 

Стрільці), щастя долучитися до «храму волі» (УПА), упевненість у продовженні 

бою прийдешніми поколіннями («Вірка»). Любов до життя дівчина трансформує в 

духові субстанції – слово та чин. Смерть героїні стає її тріумфом, оскільки 

підтверджує вільну повстанську сутність нації («Вся Україна – партизани») та 

утверджує зв'язок генерацій з постійним осучасненням визвольних легенд. 

Швидкість прийняття рішення рятує зв’язкову («Криваві рожі»). Зображуючи 

радянську варту, розповідач вказує на хамство і вседозволеність осіб, які повинні 

охороняти, а не принижувати людей. Центральним у новелі виступає червоний 

колір, що визначає барву квітів, червону партію, кров, яку разом із трупами 

окупантів поглинає Дніпро. Контраст образів актуалізує проблему асиміляції 

українців, джерела котрої варто вбачати в дитинстві («Шкільні товариші»). Сповідь 

колись життєрадісної Жені є криком розпачу скаліченої людини. Вона звинувачує 

партію, Сталіна у деформації психіки малечі. Адже дисгармонія між промовами-

зомбуванням вчителів і реаліями зумовлює послух та комплекс меншовартості, 

продукуючи «сімейних» шпигунів. Зимова війна (до речі, на фінському боці воював 

Ю. Горліс-Горський) стає прозрінням щодо загарбницького єства імперії, яке 

посилює загибель брата у радянській армії, смерть матері в «багатому» селі. 

Недаремно дівчина ототожнює Росію з ненажерливою змією, котра висмоктує з 

народу-жертви кров і викидає непотріб. Натомість Борка, «тварюка в людській 

подобі», міняє батька на статки. Син репресованого стає енкаведистом, який 
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зневажає націю, скидає виснажених східняків, аби не поширили правду про 

«совєтський соціалізм». Важливо, що фінал твору відкритий. Оповідач-повстанець 

спонукає читача до вибору своєї позиції (пасивність, колабораціонізм, 

пасіонарність) риторичним питанням. Акцентуючи дію на противагу спогляданню, 

Марко Перелесник наголошує на відповідальності кожного за долю громади. 

Зв'язок поколінь в історичній та особистісній проекції формує героїв історій 

Марка Боєслава (спр. Михайло Дяченко, «Гомін»). Охоплений казкою смерек про 

Довбуша син повстанця долучається до боротьби («Івась із Кринички (Оповідання 

на тлі правдивої події)»). Почуття несправедливості, спричинене контрастом чорних 

обдертих людей та розкішної природи, трансформується у свідомий поступ за 

допомогою відкриття справжньої історії Вітчизни, де кожний скроплений кров’ю 

рядок апелює до читача – «Любіть Україну!» Самопожертва хлопчини стає святим 

«скарбом поневоленого народу». Відсутність будь-яких морально-етичних гуманних 

принципів у «скажених душогубів», «сталінських собак» доводить знущання з 12-

річної дитини, яка виявляться духовно сильнішою за катюг («Богданко»). Сльози 

річки, плач сонця, панахида дібров протиставлена життєствердній весні, яка певна 

вічності й непоборності країни, котру захищають навіть діти. Біографічне 

оповідання «Легенда про героя» присвячено полковнику УПА Василю Андрусяку 

(«Грегіт», «Різун», «Чорний», «Коваль», «Різьбяр»). Оповідач показує чинники 

формування славетного повстанця – виховання, самосвідомість, волелюбність. 

Гімназист мріє козацтвом, впроваджуючи кодекс пращурів у захисті слабших, 

відданості друзям, любові до Вітчизни. Згодом юнак усвідомлює, що особиста 

свобода неможлива без знищення рабства України. Тому він зважується змінити 

долю народу-«чорноробого вола», який приречено поповнює «німі колони» у Сибір. 

Наратор підкреслює однакову шовіністичну політику чужинців, ототожнює за 

звірствами поляків, росіян і німців, доводить самотність, отже, самостійність 

Батьківщини у подоланні катів – гестапівського садиста-горлоріза, більшовицької 

голоти-орди. Знаково, що молодим чоловіком керує голос Божий, який викликає 

пророчі сновидіння. Поява Духу Борців на могилі Січового Стрільця стає запорукою 

незламності Василя, оскільки вміщує етногенетичну пам’ять століть (Хортиця – 
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Холодний Яр – Чорний ліс). Чарівний меч-охоронець утілює головні якості 

непереможного вояка – патріотизм, національна честь, людська гідність. Брак 

останньої в оточенні героя стає фатальним не тільки для Андрусяка – передусім у 

загальноукраїнському вимірі. Старий Максим Лизогуб, уявний лицар визначають 

зраду причиною циклічного повторення історичних трагедій народу. Прикметно, що 

виклад нагадує прозову думу завдяки залученню антитези (краса, гаї, веселі села – 

руїни, пожарища, трупи; не сліз та стогону – гарячого заліза), епітетів (соколині очі, 

свята ясність обличчя), афористичних конструкцій («краще жити годину вільним 

орлом, ніж сто років запряженим у ярмо волом»). Автор сакралізує Меч Духу, який 

чекає на спадкоємця звитяги великого Коваля. Доречно зауважити, що постать 

Різьбяра уславлена у спомині Вишатича «Командир Грегіт-Різун», де автор 

порівнює дві легенди – Івана Богуна і Василя Андрусяка – за характеристиками 

(стратег, вояцький хист, довіра підлеглих), що витворюють велетня, котрий 

перемагає завдяки вірі.                    

Випробування нервів у смертельній «грі на хвилини» презентує в 

«Повстанських нарисах» У. Левич (спр. Софія Лагодич, «Ліда»). Змальовуючи 

небесно-земну красу природи, розповідач актуалізує перекази про цвіт папороті, 

спонукає оживити святість традицій не тільки спогадом, але й чином («У 

святойванівську ніч»). Він звертається до господарів, які стали рабами московської 

імперії-катівні, спонукає об’єднатися і викоренити «будяччя», щоб, зрештою, 

віднайти-здобути щастя-волю. Виразниками народної помсти та зразками 

виступають повстанці. Наратор нотує кожний рух, жест, думку трійці, яка, 

виструнчивши  слухові й зорові відчуття, долає гарнізон емгебістів. Щільна 

хронологічна фіксація, що витворює напруження та забезпечує співпереживання 

читача, наявна в обороні трьох лебедів – тернового Сергія, друга Горіха і друга 

Босого («В побуті і в бою»). Зображуючи зустріч повстанців та селян, автор 

наголошує на духовому зв’язку, радості поринути у звичні людські клопоти, 

святочно-веселому настрої досі збереженого Всевишнім життя. Однак риторичний 

наказ-благання до Спасителя («Кари!») лунає імперативом «козацькому насінню» – 

сучасникам і нащадкам, що втілює вірна дочка, незламна душею Наталка, «горда 
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смерека», героїня однойменної новели М. Романів (спр. Надія Романів або Софія 

Сушко, «Наталка», «Тирса», «Віра»). Замкнений простір в’язниці протиставлено 

відкритості вуличних лабіринтів, оселі вояків – лісу, повільний плин часу, 

одноманітність заґратованих днів – бурхливому весняному розквіту природи та 

стрімкій атаці бійців. Смерть коханої сповнює вогонь помсти новими іскрами задля 

продовження боротьби.  

Автобіографізм нарації, хронологічні вказівки, прототипи забезпечують 

достовірність зображення. Рефлексії героїв, оголення душі перетворюють читача на 

сповідальника і спонукають до відповіді-чину. Відсутність союзників та подібність 

загарбників зумовлюють екзистенційний вибір кожного задля визволення країни, 

без якої неможлива особиста свобода. Етногенетична пам’ять, національні спалахи в 

історичному зрізі виступають чинниками віри у перемогу. Автори занурюють 

реципієнта у побут упівців («Руханка», марші, конспіративні зустрічі, криївки), 

підкреслюють родинні стосунки в означеннях бійців-побратимів, незалежно від 

статусу («друг»), захоплюють виром подій, тримаючи в напрузі й тривозі до фіналу, 

який, все-таки, залишається відкритим, оскільки смерть заради життя має заслужити 

Українську Самостійну Соборну Державу.    

Збірка «Два кулемети» – упівська мозаїка Я.Р. Курдидика. Книжка складається 

з творів, які відтворюють шлях повстанця від становлення патріота, ініціацій, 

діяльності у війську, загибелі до відродження в прийдешніх поколіннях. Лейтмотив 

– самопожертва заради Батьківщини. Письменник підкреслює якості, які вирізняють 

вояка УПА. У нарисі «Діти» Зоря і Павлик стають розвідниками, аби вкотре здобути 

найвищу нагороду – означення «козацька дитина». Війна не знає віку й статі. Звідси, 

вибір кожного стає обов’язком та відповідальністю за життя родини (особисте) й 

нації (громадянське). Підліткова рецепція подій відображена у «Новаку». Ініціація 

витворена у передачі упівцем-сотенним зброї, коли Олекса враз постає стрільцем 

Китастим. Смерть батька-борця вимагає кревної справедливої помсти від нового 

голови родини. Покази ницості ворога наявні в таких новелах, як «Гад» (енкаведист, 

якого навіть свої назвали дегенератом, бо стріляв в обличчя мирних людей) та 
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«Будко» (чоловіка змушували копати ями для побратимів після того, як більшовики 

розривали їх кіньми живцем – божевілля і смерть).  

Головними складниками духу воїна-патріота є відданість обов’язку та 

етногенетична пам’ять. Протягом життя ці риси посилюються, що доводить герой 

твору «Дід Крига», який топить більшовиків. Та передусім вражає жорстокість 

чужинців, які знущаються із літнього чоловіка – виколюють старому око. Та 

односельці, дізнавшись про подвиг діда, справляють йому новий паром.  

Мотив розплати розкрито у новелі «Помста Карпа Дубини». Оповідач 

відтворює свою історію, пояснює причини всеохопності українського руху опору 

(шовінізм, колективізація). Він підкреслює тотожність усіх окупаційних режимів 

(Російська імперія, СРСР і фашистська Німеччина) – «такі ж самі гади». Цікаво, що 

Я.Р. Курдидик долучає давні трипільські вірування в сучасний контекст боротьби, 

коли речі персоніфіковано задля їхнього магічного побратимства з господарями-

друзями. Це засвідчує анімістична розмова Карпа з кулеметом. Такий прийом є 

доволі поширеним у прозописьмі автора, оскільки війна передбачає самотність 

людини за внутрішньої потреби опертя, допомоги. Тому об’єкт перетворюється на 

суб’єкт, річ виступає потрібною істотою-співрозмовником. 

Дорожнім другом постають вояцькі черевики з однойменного твору. Виклад – 

полілог. Наратор витворює уявну розмову зі взуттям, послуговується еліптичними 

конструкціями в потоці свідомості, де зміщуються часові та просторові координати. 

Туга, страждання, біль огортають героя, котрий зіставляє мирне та вояцьке буття, 

проте розрадою стають незмінні «побратими». Черевики забирають частину тягаря 

важких споминів, аби полегшити біль. Анімізм і фетишизм щодо речей висвітлюють 

внутрішні переживання упівця, спонукають до самоаналізу й утвердження 

важливості продовжувати боротьбу. Але олюднення природи набуває значно 

більших мотиваційних акцентів. У новелі «Змій» Петро відображає сильвету 

побратима, досконало пам’ятає зовнішність тварини та нюанси характеру. Чоловік 

ототожнює смерть коня та загибель козака. Прикметно, що автор не вдається до 

героїзації рівних за значенням героїв. Натомість він деталізує кожну мить 

розставання-прощання-пробачення друзів, які розуміють одне одного без слів: Змій 
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перед смертю звівся на передні ноги, а розповідач – «козарлюга-повстанець» – чи не 

вперше заплакав. Варто відзначити автоалюзію – твір «Командир Кінь». Прізвисько 

сотенного відповідає його духовому стрижню. Навіть пораненим він протистоїть 

ворогу і перемагає. Історія про «Вовка» підкреслює проблему гуманності на війні. 

Полонені упівці зберегли людяність. Тому їх рятує «людяний» пес. Тож письменник 

наголошує на всезагальності (природа і людина) боротьби.  

Материнська жертовність є смисловим пуантом «Втечі». Жінка-вічна кріпачка 

(панські лани, німецькі табори, більшовицькі репресії) вибудовує умовний діалог із 

дитиною. Пережиті події відображені у зовнішності героїні: сіре та зморщене 

обличчя – «пом’ятий папір» (життєві негаразди), худа холодна і пошерхла долоня – 

«мертва пташка» (відсутність волі). Але виснаженість і муки поступаються перед її 

внутрішньою силою. Тому ненька благословляє Павла «битися разом з друзями за 

народ». Вона житиме доти, доки є найбільша її цінність – син. Материнський 

імператив стає дороговказом для молодих повстанців, котрі обирають замість зради 

й бездіяльності героїчну смерть («Не скажу!», «Заповіт Юрка Синиці»). У новелі 

«Два листи» зіставлено жіночі образи. Втративши зір, чотовий намагається 

захистити близьких, пом’якшити їхній біль через його каліцтво. Петро звіряється 

неньці у біді. Але вважає, що на відміну від беззаперечної та безмежної 

материнської любові кохання може не подолати випробувань, хоче, аби Галина 

упевнилась в загибелі нареченого. Роговик вирішує за обох, обирає самотність і 

синівську відданість, не дозволяє собі жити повноцінно. Та хлопець страждатиме й 

надалі, оскільки мама й дівчина складають повноцінність його буття. 

Оповідання «Сестра Ніна» представляє жінок, які воюють у лавах УПА. 

Омана «слабкої» статі втілена у контрасті: порівняння юнок із газелями, їхніх рук із 

крильцями метелика дисонує з означенням «залізні дівчата». Наратор підкреслює 

непохитність і незламність фемінної статі. «Янголом на коні» стає вдова полковника 

холодноярівців. Історична проекція визвольної боротьби доводить, що колишніх 

повстанців не буває. Прізвисько «янгол» відповідає доброті жінки, котра, долаючи 

негоду та біль, рятує людей як лікар і воїн. Образ Наталки стає святим для нині 

сущих, адже вона свідомо пішла на мученицьку смерть. Звідси, могила Чесної, що 
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вказує на чесність перед собою та людьми, виступає осердям присяг боронити 

землю навіть ціною життя. Образ матері стає універсальним, градуює від окремої 

людини до Батьківщини, котра оплакує, та заразом захищає своїх дітей. Тому не є 

випадковим ототожнення землі й нені як рівнозначних сакральних цінностей для 

кожного. Для повстанців Україна – духовна, духова й матеріальна субстанція 

(«Хазяйський син»). 

Проблема гідного прощання із життям набуває особливого значення. Загибель 

упівця не оплакується, а виступає імперативом нащадкам, які повинні продовжити 

боротьбу. Полонений Богун, з однойменної новели, перед розстрілом б’ється з 

охоронцями. Він обирає гідну смерть героя замість закатованого, понівеченого 

катами в’язня. Деталізація смерті захисника зображена у творі «Наш друг Базиляк». 

Оповіді про агонію вояків-побратимів об'єднує смисловий стрижень борні до смерті. 

Герць до останку протиставлено ницому полону. Перебуваючи у своїх, важливо 

«відійти тихо», щоб передати гідне прийняття долі нащадкам. Наратор вбачає у 

цьому особливий ритуал-ініціацію: вояк дає опіку родиною побратимам, духовний 

зв'язок стає кревним, визвольні змагання охоплюють весь український рід.  

Оспівуванню та уславленню злиття людини й природи присвячено етюд 

«Побратими»: літо – господар, який оберігає захисників, дає плоди, вітер послаблює 

втому і сповнює силами. Назва набуває символічного звучання, бо відбувається 

синтез усіх складників Усесвіту, формуючи гармонію буття («ви нас годуєте, а ми 

біля вас на сторожі»). 

Я.Р. Курдидик відображає події 1940-х років, коли українці боролися проти 

двох тоталітарних шовіністичних режимів – радянського та фашистського. 

Письменник представляє упівську мозаїку з яскравих та цікавих ситуацій 

повсякдення і героїзму, буднів та герців борців-пасіонаріїв за незалежність 

Вітчизни. Його персонажі мають відмінні шляхи до сповнення мети предків, але 

обирають граничне буття, витворюють єдину громаду в опорі окупантам. Вони 

виявляють сміливість і витривалість (Микола Гайсинський б’ється однією рукою – 

однойменний твір), жертовність і гідність (Павло Рогоза з «Останньої ночі»), 

оскільки захищають власну країну, землю, родину. Автор типізує, узагальнює певні 
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вчинки та дії, аби акцентувати звичність подібної воєнної «рутини». Водночас він 

індивідуалізує персонажів у промовистих іменах (Курінний Козак із новели «У 

польовій лікарні», «Поліський чорт», «Попецькі сотні»). Еліпси, звуконаслідування, 

кларизм утворюють цілісну картину драматичного дійства, що передусім втілено в 

новелі «Прямий запал». Повтор «стук-стук-стук» відповідає биттю серця 

бунчужного Чолія, котрий підриває себе разом із мостом. У нарисі «Дні з болота і 

сталі») підкреслено протиприродність війни, де зброя «плює смертю на всі боки», 

знищуючи людину, яка поринає у шалений вир постійних боїв, лавіруючи «між 

славою і смертю».  

Якщо Л. Мосендз утверджує спадкоємність сакральної боротьби протягом 

1917–30 рр., то Ю. Мовчан [393] доводить її неперервність до 1950-х рр. Самообман 

як трагедія самознищення в історичному контексті набуває ознак національної 

катастрофи. Образи ренегатів представлено в трагічному й комічному ракурсах. У 

гуморесці «Як я попав до психіатричної лікарні» зображена співпраця пана 

Підлабузниченка (основна риса) з усіма режимами, що підтверджує приказку: 

«Кому війна, кому – рідна мати». Зміна одягу викриває внутрішню пустоту безликої 

істоти, засвідчену наповненням записника. У діаріуші нема жодної згадки про те, що 

відбувається, окрім подій, пов’язаних із персоною егоцентрика. Він повторює кожне 

нове гасло, аби сподобатись радянській / німецькій / американській владі. Форма 

викладу – витримки із щоденника протягом 1939–1945 років. Фіксована лише в 

датах війна перетворює «гумореску» на трагіфарс.  

У новелі «Іспит» письменник порушує питання само- і етноідентифікації на 

тлі боротьби українських повстанців проти російсько-більшовицьких окупантів. 

Чоловік хоче позбутися минулого в загоні Тараса Бульби, погодившись вбивати 

побратимів попри ненависть родини (дружини й дітей). Пилип – типовий образ 

яничара, часто згадуваного упівцями як найбільшої трагедії України. Колишній 

побратим стає сумлінням чоловіка, оскільки вербалізує приховані страхи-зізнання 

(«і тебе заб’ють»). Сумніви увириразнюють деталі: розпорядник розстрілу не 

витримує «пронизливо-убивчий, пекучий і повний ненависті» погляд приречених;у 

тиші зоряної ночі чути моторошне завивання птаха. Промовистими є прізвища 
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патріота й убивці. «Замора» вказує на знищення героя, сільського вчителя, котрий 

залишається чесним із собою. «Бовдуренко» виказує самообман персонажа, який 

простує до трагічного фіналу свого буття. Пилипу опонують земляки-поліщуки. 

Більшовицькі кати, Блоткін та Вошивкін, радше уподібнюються – механічний 

виконавець і садист. Цинізм радянських окупантів утілено в найменуваннях 

збиткувань («спеціальна пролетарська дієта», «засвічувати фонарі», «пускать в 

расход», «шльопати», «шльопки»). Назва стає полісемантичною з огляду на 

кількість асоціацій: перевірка морально-етичних принципів, сили протистояти 

спокусі, захищати сутність. Конформізм зумовлює духовний та фізичний суїцид на 

трупах побратимів. Але навіть самоусвідомлення не рятує загублену душу. Тому 

свідком останньої «страти» виступає місяць, який «холодними очима» викриває 

Юду.  

У попередній новелі читача поглинає тривога, оскільки він розуміє 

неминучість страшного фіналу. Натомість у «Зустрічі» деталі поступово складають 

суцільний пазл, змінюючи інтонацію від трагічної, сумної до драматичної та, 

врешті-решт, оптимістичної. Цікаве художнє обрамлення твору, яке сповнює осінь. 

Пора року символізує збір врожаю-плодів, розплати й обдарування долі. Отримавши 

запрошення на зустріч із в’язнем Колими, Андрій Сніжко пригадує власне 

дитинство, коли він став свідком опору батька будьонівським бандитам. Під час 

інтерв’ю зринають картини колишніх переживань, які зосереджуються в одній добі, 

коли схопили сільського вчителя-повстанця з армії Тютюнника. Хлопчик залишився 

сиротою через ненависних загарбників. Тільки за двадцять три роки родина знову 

об’єдналась. Але возз’єднання відбулось не тепер, а давно, завдяки спільним 

емоціям: жага помститися убивцям матері й дружини, надія на повернення батька, 

бодай у розкритті його долі. Недаремно письменник вдається до релігійного 

інтертексту. Народ помічає головну прикмету окупантів – «рогаті шапки», що 

асоціюються із чортом. Диво зустрічі двох найближчих людей стає воскресінням – 

найбільшим святом очищення й радості душі. 

Ю. Мовчан презентує різний вимір перипетій, пов’язаних із війнами та 

визвольними змаганнями, а саме: саркастичний («Як я попав до психіатричної 
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лікарні»), трагічний («Іспит») і драматичний («Зустріч»). Але прозаїк вплітає 

інтимні любовні пригоди, які часом допомагають пережити біль, надихають на 

боротьбу й навіть рятують життя. Звідси, варіюється обшир показу: від особистої 

деталізації, поринань у приватне буття до розширення масштабу в категоріях 

родини, народу і держави. Орися виступає недосяжною Прекрасною Дамою, яка, з 

одного боку, провокує героя, спонукаючи до самовдосконалення, а з другого, – 

визволяє сотника з лабет ворожого нагляду. Позбувшись чекістів, Заболотний стає 

сміливим упівцем-лідером. Назва «Поцілунок» визначає кульмінацію в життєвому 

шляху, обдарування відданого серця, окреслення того, заради кого варто жити і 

вмирати. У роздумах персонажа письменник вкраплює власні міркування щодо 

консолідації українства.  

Ю. Мовчан обирає показ розмаїтого життя під час епохальних випробувань. 

Вражає генологічне багатство прозаїка (новела, нарис, оповідання, гумореска), який 

послуговується різними художніми зображально-виражальними засобами. Він 

використовує екскурси, які акцентують важливість історичних уроків, 

спадкоємність нації, ментальних особливостей, зв’язку поколінь. Обрамлення 

підкреслюють змістове осердя твору, визначають часопросторові домінанти. Він 

відображає реалії та будні в ретельному описі побуту, місцевості, що допомагає 

перенести реципієнта у вир подій тут-і-зараз. Рефлексії героїв утворюють своєрідну 

розмову з автором і читачем, бо в них зринають актуальні сьогочасні й споконвічні 

проблеми, які варто нагально вирішити. Письменник викриває злочини війни у наче 

законних вбивствах. Проте уславлює самопожертву заради родини, народу, 

Вітчизни. Ці складники взаємопов’язані, оскільки нівеляція будь-якого з них 

унеможливлює поступ нації. Патріотизм є запорукою єднання. Тільки за вільної 

України можлива свобода індивіда та його градація до рівня особистості. 

Через нав’язану роками кремлівську пропаганду відбувся поділ українських 

захисників на представників радянської та повстанської армій. Насправді 

сфабриковані докази, взаємні обвинувачення, культивована зовні ненависть і 

штучне розмежування були й залишаються комплексною технологією задля 
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збереження «психологічного кордону» між Сходом та Заходом єдиної країни, що 

доводять письменники-фронтовики. 

Мілітарний дискурс О. Довженка викриває злочинну політику радянського 

керівництва щодо народів і республік. Він змальовує наслідки непідготовленості й 

недолугості командування, «випаленої землі» для мирного населення та підкреслює 

масштаби трагедії, спростовуючи радянський канон в означенні війни – «світова» чи 

«всесвітня», оскільки його герої борються за Україну. О. Гончар зазначає: «Доля 

народу, доля поневоленої окупантами України стала думою його безсонних ночей, 

його пекучим болем і стражданням. Сповнені священної ненависті до ворога 

народні месники-партизани, багатостраждальні матері, невольниці-дівчата, весь 

пригнічений, але нескорений люд, що на нього впала ніч окупації, знайшов в особі 

Довженка одного з найглибших, найемоціональніших виразників своїх почувань» 

[266, c.169]. 

Відтворюючи діалог літніх перевізників, письменник підкреслює цинізм 

очільників Союзу, які залишають найбільш незахищених наодинці з ворогом. 

(Доречно згадати повоєнні звинувачення у співпраці, аби здихатись непотрібних 

свідків.) Оповідач наголошує, що старі наче не помічали втікачів, адже для них вони 

боягузи та зрадники не Сталіна чи абстрактного СРСР – рідної Десни («Ніч перед 

боєм»). Порівняння Савки зі Святим Миколаєм увиразнює біблійну проекцію 

(Страшний Суд), згадка Платоном за взірець Морозенка запалює етногенетичну 

пам’ять у вояків, пов’язуючи заграву над покинутим «героями» селом і вогонь єства 

Колодуба, котрий переймає самопожертву спочатку в легендарної постаті, згодом у 

діда. Жахливе становище жінки в кривавих баталіях відображене розмаїтими 

образами. Стихійне «весілля» Олесі зумовлює інстинкт роду («Незабутнє»). Духове 

єднання молодих протистоїть персоніфікованому горю, котре душить і розриває 

зв’язки. Розповідач підкреслює чистоту «шлюбної ночі» білизною, непорочними 

«вишитими на рушниках» словами, цнотливістю подружжя та знову актуалізує 

циклічність української історії в героїні-Ярославні, котра залишиться вірною 

завдяки кам’яній душі. Наратор зауважує про знищення споконвічних морально-

етичних засад, які нівелюють спільноту, руйнуючи її підґрунтя. Це засвідчують 
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амбівалентні материнські образи. У «Тризні» тавро пережитого домінує над 

вітаннями спасителів, оскільки «душевне каліцтво» унеможливлює гармонійний 

розвиток людини й громади. Села-сироти, свіжі могили, «спустошена душа у 

зґвалтованому тілі» посилює контраст із вітаїстичним характером хліборобів, який 

відроджується на поминках, коли зіштовхуються життя і смерть. У роздумах 

Дем’яна вміщені влучні оцінки особливостей менталітету («не годуй, тільки дай не 

простити один одному»), воєнної стратегії («не кидати народ напризволяще»), 

захисту скривджених (не можна вимагати твердості від усіх). Водночас наратор 

висвітлює відмінні світоглядні позиції чоловіка та жінки. Перший живе минулим, 

культивує кревну помсту, бачачи в хлопчикові насамперед воїна. Друга занурена у 

майбутнє, аби земля, «молода мати», розцвіла, люди розбудовували нове життя. 

Перенасичення болем вміщує ненаписана «сумна книга дивовижного народу», 

сповнена скорботою, недолею, мукою. Та її фінал є відкритим, адже «села немає». 

Прикметно, що ім’я Марія прозаїк надав різним матерям. Презентуючи уявну 

розмову полонянки з чужою дитиною і загиблого чоловіка, О. Довженко 

розмежовує людину й героя («Бронза»). Він деміфологізує та індивідуалізує 

невідомого воїна, який гине заради прийдешніх поколінь родини в особистісно-

національному вимірі. Подібний зріз наявний у новелі «Мати». Марія виступає 

сакральним символом «високої смерті». Втрата неньки тотожна втраті душі, 

втіленій в синівській клятві. Поневіряння беззахисних українців акцентують 

злочини не тільки фашистського, але й передусім радянського режиму, який 

примушував чоловіків прирікати власні сім’ї на голод, тортури, смерть. Межова 

ситуація випробовує характери. Партизан Петро переймається не стратою, а 

катуванням дружини й дітей, що зумовлює психологічний вибух, посилений зрадою 

земляка («На колючому дроті»). Мефодій одержує батьківське прокляття, бо 

відрікся від побратимів та кревних («Відступник»). 

Розповіді про військових пов’язані лейтмотивом – волею («Стій, смерть, 

зупинись!», «Воля до життя»). Проте у змалюванні дійсності наявні неоднозначні 

аспекти, які виказують ціну перемоги й ставлення системи до гвинтиків. Мить 

свободи коштувала капітану Усу звання, оскільки форма, як і колись у жовнірів, 
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стає маскою єства («Китайський святий»). Байдужість до масових жертв та 

безликість справжніх героїв, які «виконали роботу» розкрита у сповідях забутих 

вояків («Невідомий», «Федорченко»). Страх генералів, вбивства через непослух, 

виконання наказу за будь-яку ціну відтворені в оповіданні «Перемога». Художній 

«протокол сучасника» вирізняється чергуванням темпоритму викладу. Хронотоп 

Кравчини обмежений позиціями артилерії, сконцентрований у стрімкості дій (час 

летить на танках, життя і смерть – на секундах). Степова розміреність охоплює 

Нечипорука, котрий замість чину обирає розлогу пафосну дискусію. Важливо, що 

солдати не знають славетних пращурів княжої та козацької доби. Тобто вкотре 

наголошено ключову проблему українства – незнання власної історії. Контраст між 

минулим і теперішнім підкреслює художній паралелізм: незаймана, чиста – 

поругана, зґвалтована річка. Сарказм автора перегукується з міркуваннями дідів-

перевізників та проступає в означеннях орденоносців («Які люди бігли!»). Полк 

повертається, коли результат бою відомий завдяки жертовній загибелі загону 

Василя. Наратор наголошує на відповідальності командирів за солдатів. Капітан 

вбиває Синичку, але трактує вчинок гріхом. Його виправдовує віра у захист 

найціннішого скарбу – Вітчизни. Однак цей епізод викриває ілюзію боротьби й 

перемоги заради життя на противагу втіленому сталінсько-жуковському імперативу 

«смерть попереду і смерть позаду». Тож «Перемога» – це мистецьке спрощення 

безапеляційного «на смерть», що суперечить «живій душі народу», сповненій 

дороговказами своїх предків (князя Святослава, короля Данила Галицького, Дмитра 

Вишневецького (Байди), Івана Мазепи, Петра Сагайдачного, Івана Богуна).  

Доцільно зазначити, що центральним образом усієї спадщини О. Довженка є 

Україна, яка стає «країною смерті» для ворога і вітальною силою для українця. Вона 

відображена в кожному герої, авторсько-народних афоризмах, у природі, 

спотвореній за лихоліття (хвора земля, криваві ріки, чорногузи-безхатьки), котра 

забезпечує життя людей як «геологічного шару», в етногенетичній пам’яті, у 

сакральному вдівстві й материнстві та святій меті боротьби – захисті Батьківщини. 

Письменник підкреслює зайвість партійних маркерів, оскільки особистий, 

суб’єктивний духовий стрижень визначає чин. І. Кошелівець підкреслює: «Так 
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бачити життя і жити болями своєї країни могла лише людина великого серця, яка 

почувала себе неподільною часткою свого народу […] умів через фальшиву 

приписану правдоподібність винести наверх хвилюючу трагічну правду. І в таких 

випадках на повну силу говорить підтекст […] умів узагальнити конкретне сучасне з 

далеким минулим, щоб серед лиха нагадати про перемогу життя над смертю»[170, 

c.249, 252]. Якщо фашистів українці трактують супротивником у герці, то зрада 

викликає ненависть і прокльон. Неспроможність земляків об’єднатися, комплекс 

меншовартості, який зумовив самознищення протягом шести століть через участь у 

чужих іграх, незнання / замовчування / спотворення історії спричинює замкнений 

цикл рабства народу. Саме психологічний складник детермінує поступ громади і 

створює умови формування нації, становлення котрої відбувається у боях «смерті з 

безсмертям». Прозаїк відкидає героїзацію керманичів, індивідуалізуючи «воїнів» на 

фронті та в окупації. Він показує різні характери, уникає ідеалізації, навпаки, 

розкриває амбівалентність людської натури, досягаючи правдоподібності 

зображення, замість розлогих описів метафоризує навколишній світ у чуттєвій 

рецепції, зосереджує увагу на миттєвому відтворенні подій або їхній інтерпретації в 

рефлексіях персонажів, які висвітлюють сприйняття і ставлення автора-свідка й 

учасника «великої доби».          

Всупереч радянській міфології про відданість вождю, партії чи узагальненій 

батьківщині – СРСР – як головних запорук масовості добровольців та безстрашності 

вояків, письменники викривають справжні визначальні чинники, якими є мала 

Вітчизна і передусім родина, що доводить проза навіть представників соцреалізму, 

зокрема Н. Рибака. У книзі новел «Що сталося в останню хвилину» він, крім 

«потрібних» творів зі штучними портретами Будьонного, Ворошилова, Фрунзе, 

Свердлова та ін., витворює образи військових і цивільних учасників Другої світової 

війни, котрі набувають живих рис завдяки розкриттю подій крізь призму їхнього 

сприйняття, емоціям та діям у кульмінаційному вияві. «Труханів острів» постає у 

двох аспектах: спогади й описи Мостового зіставлені з реаліями випаленої землі. 

Розповідач сповільнює хвилини повернення Івана, залучаючи довоєнні та воєнні 

екскурси. Тобто він передає читачу страх героя перед зустріччю батьків, дружини, 
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сина, оскільки бачить наслідки окупації. Прикметна згадка чоловіка, що в час тортур 

близьких той перебував у Золотоноші, отже, не міг захистити найдорожчих. Тому 

рушієм «безсмертного прагнення до перемоги» розчавленого вбивством рідних і 

каліцтвом матері чоловіка стає відплата. Помста посідає головне місце в 

міркуваннях персонажа новели «Ґудзик». Фото дружини й доньки виступає 

виразником амбівалентного внутрішнього стану Сербиченка. Переживання за Лену 

та Валю сковують полковника, однак мрія побачитись допомагає долати хворобу і 

смертельну небезпеку. Саме уявне спілкування з родиною стає психотерапією 

чоловіка. Письменник підкреслює дихотомію буття в контрастних картинах. Радісна 

звістка про звільнення Лятичева збігається із загибеллю майора. Сподівання 

повернутися у збережену хату змінюється жахом знищеного дому. Слава героя в 

періодиці нівелюється через відсутність звісток. Надію зустріти у таборі живих 

руйнують гори трупів. Чергування зовнішніх візій відображено в зміні почуттів, де 

головують два – радість минулого й загального настрою теперішнього і страх 

майбутнього. Віднаходження мертвої доні постає поштовхом до перетворення 

чоловіка. Якщо спочатку його захоплює світла емоція щасливого прийдешнього, то 

тепер – «ненависть, сильніша за смерть».  

Захист власне малої Батьківщини є лейтмотивом новели «Що сталося в 

останню хвилину» («У Карпатах»). Свирид і Немидора охороняють найбільше 

багатство громади – овечу отару. Зберігши тварин, земляки зможуть відродити село. 

Розповідач вкраплює проекцію декількох хронологічних зрізів, але вони мають різні 

означення. Втрата жінки під час Першої світової війни пов’язана з безсиллям 

чоловіка, котрий був «на окопах». Антимілітаризм також домінує зараз. Адже герой 

підкреслює, що гуцули – «мирні». Однак пісня про Довбуша й опришків окреслює 

«гуцульське щастя». Рух опору, що триває століттями, здобуває відгомін у 

сьогоденні, коли відбувається своєрідне відродження народного месника в подобі 

чабана, яким керує насамперед помста і бажання убезпечити доньку. Крім того, 

якщо згадки про відвідання Москви, Леніна, Сталіна, раптова поява непорушних 

червоноармійців насичені штучним пафосом та персонажами-схемами, то стосунки 

тата й дитини сповнені щемом (розмова очима, німі ридання, стогін, тремтіння рук). 
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Особисті почуття визначають поведінку бійців (Каро «сваволить у небі» через 

Катрю, «Наречена») і цивільних («Маро з Алібунара»), самопожертву батьків 

(«Чуєш, сину!», «Делегат», «Гуцул Федорчук і син»), фетишизацію та сакральність 

речей («Друга зустріч», «На кордоні»).  

Мілітарна новелістика Н. Рибака містить відмінні способи зображення. 

Типізація, відповідна соцреалістичному канону, властива образам німецького 

війська: винятково негативні персонажі (злочинці, дикуни, боягузи), часто 

позбавлені навіть людських рис (звірі, хижаки; «фігурка» підійшла, сказала), 

однакові катування, що сугерують читача (випалення очей, гвалтування, 

повішання), захват «ослячою впертістю племені», поляризація дій від 

вседозволеності до приниження. Керівники СРСР набувають ореолу святості, але усі 

вкраплення з подяками вождям видаються надуманим чужорідним текстом, що 

дисонує з основною розповіддю. Радянські армійські керманичі вирізняються 

відсутністю емоцій, пов’язаних зі співчуттям чи жалем, розкриваючи справжню ціну 

перемоги за вбивства своїх («Рейд ескадронного Бунчука», «Братерство»). Прозаїк 

вказує якості очільників (жили байдужості, залізна витримка, здатність підкорювати 

інших), влучно зауважуючи, що потяг до життя «дужчий за класову свідомість». 

Індивідуалізація притаманна героям, доля котрих представлена в новелах. 

Письменник залучає рефлексії персонажів у мозаїчній побудові, коли 

перетинаються часи, колізії та чуття, підкреслює особистий чинник як внутрішній 

імператив буття. Осібне місце посідає новела «Легенда про прапор» («Прапор»), де 

безіменний юнак, присутній спочатку тільки у рефрені («то його кроки»– слуховий 

аспект), з’являється наприкінці розповіді. Прикметно, що героя вбивають через 

червоний прапор на Хрещатику, та останні слова виказують національну, а не 

інтернаціональну відданість: «Слава тобі, Україно!»  

Доводячи спільність українців у боротьбі проти ворогів та рецепції трагедії, 

варто зіставити два подібні за будовою твори. Оповідання в новелах «Кінчався 

вересень 1941 року» І. Сенченка показує «входження» війни у життя людей. Варто 

зазначити, що П. Загребельний називає твір «перлиною української малої прози, 

головним оповіданням життя, іманентним художнім світом, еталоном», сповненим 
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«щедротами української осені»: «… для нього людина – це найвища цінність у всій 

сукупності її духовності, призначення земного і долі […] В цьому оповіданні-романі 

справді зібрано все: іронія, сарказм, легенька посмішка, епічний малюнок, побутова 

картинка, сувора реальність аж до трагедійності і мрійливість аж до фантастики, аж 

до народної демонології і відьмознавства […] Він володів незбагненним умінням з 

найпростіших слів творити художню тканину такої великої краси» [338, т.І, с.12-14]. 

Мозаїчна побудова відображає стихійність змін, руйнування звичних констант, 

вимогу чину замість роздумів та слів, потребу швидких правильних рішень, 

внутрішній стан і наратора, і персонажів, які перебувають на межі бою та миру, 

дійсності й споминів, життя і смерті. Попри те, що «на півсвіту гриміла війна», 

зібрані для копання ровів різновікові групи занурені у внутрішні переживання. Вони 

певні безпеки завдяки навколишній гармонії – чисте небо, тепло рідної землі, 

безмежне поле. На заваді спокою стає почуття розгубленості через раптовий 

«біографічний злам», яке заважає змиритися з реальністю і усвідомити ілюзію 

тимчасової втечі від нічних ляків, тупого болю в серці, безнастанної тривоги. 

Письменник зосереджує увагу на кількох постатях, аналізуючи їхню рецепцію 

подій. Поет обирає мовчанку, вчений прагне пошуку, коректор – мінімального 

затишку. «Я» поринає у спогади, які віддзеркалюють дійсність: шкаралупки 

крадених Макіавеллі-Одіссеєм кавунів колись удома – тепер на залізничному 

насипі, війна 1915 забирає батька – війна 1941 викидає нас «із теплих кубел», перша 

косарка, де снопи є часткою «мене самого», заповнене людьми поле, день мов рік – 

протитанковий рів та лаштування куренів, самотнє рівне поле, дні-миті. Прикметно, 

що в екскурсах нема жодної згадки про радянське виховання чи інституції. 

Натомість опоетизовано рідне село, родину, оточення. Коли жінки відкидають 

яскраві хустки, а чоловіки – самообман, центральне місце замість оповідача-

«сонцелюба» посідає тітка Настя, котра об’єднує персонажів, оскільки виступає 

«зв’язковою» з колишнім та прийдешнім мирним буттям. Війна наближається 

поступово, змінюючи героїв: суміш пісень, соломи й макінтошів – «жаль обгортає 

серце»; «зловісно-червоні» іскри потяга – «не хочеться вірити»; охоплений вогнем 

Харків – «це війна»; поява зенітки та кулемета – «рів перерізає степ»; перша атака 
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літака – не страх, а подив; щоденні обстріли – «в груди вдаряє хвиля повітря», 

«серед нас з’явився поет»; смерть – жаль поступається помсті. Зображуючи 

особистісний вимір світової трагедії, письменник уникає ідеалізації, «кожне пахне 

по своїй натурі», студіює психологічний аспект межової ситуації та граничного 

буття, що набуває обертів, та насамперед – визначає головним образом «щасливу 

землю» як найбільшу цінність і сакральну субстанцію.  

Визволення рідного краю стає дороговказом героїв новелістичного оповідання 

Б. Калини (спр. Юрій Лопатинський) «Однієї доби». Але змисли, думки та дії 

наратора перебувають винятково в сучасних координатах, коли «йдуть» не тільки 

ноги – очі, вуха й голова. Фрагментарну побудову формують рефлексії героя, 

роздуми оповідача, події. Природа виступає важливим формо- і змістотворчим 

складником. Часто зображені картини є полісемантичними: мале ящірча нагадує 

Пастушенку взірець української вишивки, лови пугачем миші – сучасні перипетії, 

звуки дятла – «Леонтовичеве мурмурандо», невпинна праця «муравлів-ковалів» – 

протистояння патріотичних загонів загарбнику-велетню, ватра – дух повстанської 

хати– «витягає душу на лице», смереки затуляють від ворога. Через вітролом ліс 

наповнюють «смеречані трупи», однак зразу відбувається переродження у 

молодняку. Циклічність і вічність буття землі протиставлено миті людського життя, 

що спонукає до усвідомлення відповідальності за кожну змарновану хвилину. Цим 

пояснюється перековування ідеї на меч (збройні сутички) та навпаки (видавнича 

діяльність). Водночас краса довкілля, ототожнена з красою боротьби, надихає 

сподіванням, що нащадки успадкують звитягу повстанців. Осяяний сонцем беркут 

уподібнюється вояку, який зосереджує змисли, аби сповнити мету, сьогочасну і 

прийдешню, а також утілює образ вільного народу, котрий нараховує «4500 років 

свого віку», здатного захиститися від чужинця. Наратор підкреслює, що простір 

визначає натуру мешканців. Українці сакралізують природу-маєстат, що втілює 

душу нації, оскільки зберігають прадавні трипільські вірування взаємопожертви. 

Тому земля і людина формують цілість. Недаремно флора й фауна захищають і 

промовляють до захисників («Шануй мене, а я тебе збережу для нашої спільної 

ідеї»), притлумлюють біль («вперся душею об гущу смеречану»). На відміну від 
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селян і городян, упівці загартовані стихіями. Вони відгукуються на крик народної 

«збірної душі», яку закріпачили «німі раби царів» через покору та страх, зробивши 

із Сибіру «вирій українців». Тож дух долає тіло, що виявляється в трактуванні УПА 

родиною, котра прагне «долю переперти», здолати столітні знущання Польщі, Росії, 

Австро-Угорщини, які створили пекло з яничарів (сексоти, партійці), гнилої честі, 

«гарматного м’яса». Поява малюка – «лагідношовковий звук», «тендітна нитка у 

майбутнє» – перетворює ліс на український вертеп. Прикметно, що друг Черемха 

стає коханою Любою, тобто вшановується материнство як найважливіша місія 

жінки. Загибель немовля і дружини є не тільки трагедією-жертвою в ім’я 

Батьківщини, але й непорушністю присяги «закосичити волею» рідну землю, велич 

якої засвідчує єднання Сонця та України.   

Автори оповідань «Кінчався вересень 1941 року», І. Сенченко, та «Однієї 

доби», Б. Калина, обирають мозаїчну побудову тексту, що відображає цілість і 

амбівалентність життя-смерті, криваве втручання загарбників у сакральну царину 

душі народу й особистий простір людини, надають природі головну роль у 

рефлексіях оповідача, наголошують на історичній пам’яті землі, яка виступає 

первинною сакральною цінністю, вартою самопожертви. 

Мілітарний дискурс малої прози ХХ ст., авторами якого є безпосередні 

учасники або свідки подій, утверджує єдність нації у боротьбі за звільнення 

Батьківщини. Прикметно, що візія перипетій набуває різного вияву. Письменники 

вдаються до кольоросимволіки, персоніфікації речей, які відображають внутрішній 

стан персонажа, окреслюють домінанти доби, розкривають протистояння духу, 

серця і тіла в межовій ситуації, тривалій у часі, граничне буття, висвітлюючи 

рефлексії героїв, завдяки синестезії, хронологічному фактажу, автобіографізму 

нарації занурюють реципієнта в зображену дійсність. Часто відтворена оповідь 

виступає сповіддю з відмінними функціями: сублімація напруги в постійному болю 

та розпачу від безвиході, самопізнання і пошуки правди у надто стрімких змінах, 

спонукання до боротьби через актуалізацію етногенетичної пам’яті. Варто 

зауважити, що психологічний стан детермінує жанровий вибір. Більшість історій 

втілено в лаконічних формах, що зумовлено темпоритмом відображених колізій та 
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потребою швидкого осягнення нових реалій, – образки, новели чи оповідання з 

новелістичною побудовою.   

Перипетії 1905–1907 рр. втілені у символічному протистоянні потужних сил, 

сформованих відмінними соціальними верствами (Г. Хоткевич), в індивідуальному 

виборі активної / пасивної позиції (П. Крат). Багатозначними виразниками 

суб’єктно-об’єктного сприйняття, оцінки історичного контексту є варіативні емоції, 

котрі виступають атрибутами героїв, атмосфери, переламних модифікацій, 

наскрізної інтонації (М. Коцюбинський), або чуття, що характеризують оповідача, 

персонажів та загальну атмосферу, висвітлені в інтимній оповіді (С. Васильченко). 

Монархічно-пролетарська битва охоплена сум’яттям, викликаним синтезом насилля 

і прагненням зберегти морально-етичні цінності. Дисонанс внутрішнього й 

зовнішнього світів, зумовлений появою нових можливостей за руйнації суспільної 

ієрархії, спонукає до пошуку ідеальної форми організації власного буття і життя 

громади, країни. Занурена у межову ситуацію людина має вибір – обсерватора, 

учасника, жертви чи ката. Страйки, повстання, підпільна робота революціонерів 

позначена пафосом подвигу одиниці та маси, зневагою інертності, страху, 

викриттям справжнього обличчя еліти. Розстріли, заслання, ув’язнення набувають 

героїзації, застосування зброї виправдане, трактується опором і захистом, оскільки 

жорстокість царату значно перевершує відповіді революціонерів. Однак барва-

домінанта – чорний колір –  не тільки окреслює шовіністичні імперські потуги, 

сконцентровані в нацистах-чорносотенцях, але й виступає антиципацією фіналу 

спроби кардинальної зміни устрою.    

Перша світова війна 1914–1918 рр. має стале означення «чужої». Людина 

позбавлена вибору, змушена постійно перебувати між смертю і життям. Важливо, 

що, на відміну від головних політичних гравців, українці знаходяться у цьому стані 

не лише в запеклих боях. Письменники актуалізують кількасотлітню кріпаччину-

рекрутчину, яка змінює «пана» за збереження «отари». Ставлення окупантів до 

приреченого «м’яса» тотожне, чи не гірше, воєнним колізіям. Побут жовнірів постає 

універсальною картиною садистських катувань, з якою контрастує ретроспективний 

показ мирного затишку (М. Яцків). Змарновані долі, втрачена молодість, зруйновані 
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родини, деформація дитячого світу відображені у трагедії знищення українства 

через апетити загарбників (В. Стефаник). Лють і жорстокість розривають 

сакральність особистого простору, що втілено в образах-символах, які постають 

свідками-нараторами – свіча, багнет, квіти, хата (Наталія Кобринська). 

Інфернальність війни виявляється в замкненому локусі, де жах кровопролиття 

зіштовхується із психологічним несприйняттям убивства (С. Пилипенко). Роздвоєна 

свідомість зумовлює духову безвихідь чи суїцид, загубленість у часопросторових 

координатах, аксіологічну плутанину в означеннях добра та зла (К. Поліщук). 

Безцільні дії, марне існування, відсутність орієнтирів у суцільній однаковості днів 

зосереджено в сірому кольорі-домінанті, котрий відображає нівеляцію, зокрема й 

самоусунення, людини з-поміж безликості нескінченних загонів «худоби», яку 

ведуть «на забій». 

Колізії 1917 р. здобувають розмаїту художню інтерпретацію, що пов’язано з 

появою безлічі відмінних за ідеологією, метою, складом і методами боротьби груп. 

Свободу замінює вседозволеність, яка дозволяє кожному показати свою сутність. 

Вибір вражає пропозиціями, а швидкість змін звільняє від відповідальності. 

Невідповідність розуму справі викрита в іронічно-драматичних історіях, покликаних 

спонукати до роздумів про керманичів, наслідки надання / захоплення влади 

маргіналами (О. Слісаренко). Оманливість гасел рівності верств та народів, 

заперечення споконвічних засад приватного буття відтворено у суперечливих 

пошуках опертя (О. Досвітній). Брак єдності, чину, стратегії в утвердженні само- і 

етноідентифікації, викликаний комплексами минулого, спричинює продовження 

рабства (В. Підмогильний). Самопізнання крізь призму соціально-політичного 

дискурсу висвітлено в сенситивній градації: від ідеалістичного захоплення до 

тотального розчарування (М. Хвильовий). Втрачений шанс державного 

самовизначення відображено в екзистенційному виборі, коли рішення індивіда є 

визначальним у поступі нації (Г. Косинка). Шаленство блакитно-червоного вихору 

стає фатальним для охоплених більшовицькою пропагандою-пасткою українців. 

Натомість національно-визвольні змагання ХХ ст. показують правочинність і 

здатність народу до самоорганізації та самостійності. Вперше після ліквідації 
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Запорізької Січі (1775 р.) закріпачена й розділена імперіями громада формує-

виховує націю, запорукою чого виступає організація головного складника держави – 

власного війська на східних (УНР) і західних (УГА, Українські Січові Стрільці) 

теренах єдиної країни. Українство починає світову, що доводять й авторські 

означення, війну проти окупантів, яка триває майже сорок років та відновлюється у 

ХХІ ст. Змальовуючи будні вояків 1917–1920-х рр., опір полякам і більшовикам, 

письменники наголошують на духових пріоритетах, які руйнують вікові, статусні й 

станові маркери (Ю. Липа), розкривають процес трансформації, поступу борця, 

котрий свідомо замінює скніння активною діяльністю (О. Крамар), підкреслюють 

спадкоємність визвольних змагань (Л. Мосендз). Озброєний спротив тоталітарним 

режимам, фашистському і комуністичному, 1930–1950-х рр. вирізняється 

надособистісним чинником, що стає перевіркою кожного українця в колаборації, 

сексотстві, допомозі чи, принаймні, невтручанні у повстанський рух. Автори 

досліджують внутрішні конфлікти, зумовлені повсякчасною зосередженістю змислів 

(У. Левич), почуттями (М. Романів), імперативністю, котра забезпечує 

функціонування мережі (Ольга Ілинська), браком звичних «людських прав» на 

відпочинок, сльози (Марта Гай); окреслюють всенародність боротьби, коли зразки 

самопожертви дорослих наслідують діти (Марко Боєслав), ніжні жінки стають 

суворими бійцями (Марко Перелесник), старі молодшають завдяки реалізації надій 

на вільне життя, долучаючись до загальної справи (Я.Р. Курдидик), суголосна душі 

природа охороняє, надихає, уславлює (Б. Калина). Любов до Батьківщини й 

ненависть до чужинця консолідує земляків, що засвідчує безапеляційний вирок 

яничарам-ренегатам (Ю. Мовчан), гіршим за окупантів (Улас). Ті самі почуття 

сповнюють українців, які обороняють Вітчизну в координатах СРСР (І. Сенченко), 

утворюючи сенситивний зв'язок із родиною та близькими (Н. Рибак), переживаючи 

неможливість їх захистити (О. Довженко). На відміну від упівців, де організація 

дотримується морально-етичних засад, виступає сім’єю («друг»), режим вимагає 

деперсоналізації особи, оскільки «я» замінює «ми», а мета виправдовує будь-які 

засоби. Фронтовики були оточені з обох боків, адже тоталітарна система, байдужа 

до кількості використаних гвинтиків, розстрілювала своїх як покарання за страх, 
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непослух, відступ, вдавалася до шантажу і залякувань, що потім стали підґрунтям 

псевдомирної держави. Крім того, тактика «випаленої землі», здача територій, відбір 

у військові частини зумовлювались шовіністичними спекуляціями. Українці у лавах 

радянської армії протистояли ворогу-загарбнику заради власної родини й Вітчизни, 

передусім – визначений локус, про що свідчить емоційний зв'язок (екскурси, уявні 

розмови уві сні, зі світлинами). Незалежні від офіційної влади військові формування 

(армія УНР, УГА, Українські Січові Стрільці, УПА) втілювали ідею Соборної 

Самостійної Держави. Обидві сили єдиного народу бачили спільну матеріально-

ідеальну візію прийдешнього – відроджена згуртована нація у вільній Україні.    

 

2.2. Перевернутий образ буття у прозовій сміхотворчості 

 

Традиції сміхової культури завжди були презентовані в народнопоетичній 

творчості й писемних зразках національної словесності. Недаремно М. Костомаров 

зазначав, що росіяни плачуть через кріпацтво, натомість українці висміюють 

негаразди. Вони обирають граничне буття, відмежовуючи симулякр і сутність.                 

В імперських народів нема жартівливих пісень. А в постколоніальних – їх вдосталь, 

оскільки сміх допомагає протистояти окупантам, стає потужним психологічним 

захистом, духовною резистентною силою.  

Досліджуючи сміховий дискурс українських авторів, доцільно зауважити: 

незважаючи на те, що кожна доба має своїх героїв чи антигероїв, незмінною 

лишається людина, якій властиві помилки, сум’яття, спокуси тощо. Її характер і 

поведінка виступають об’єктом аналізу митців попри часові зміни. Спираючись на 

усну творчість, яка вражає багатством комічних форм, письменники прагнуть 

відтворити невимушеність живого мовлення, достовірність й актуальність 

висвітлених явищ, яскраву образність і правдоподібність персонажів. Крім того, 

зображуючи певні ситуації, автори порушують проблеми, які виникають внаслідок 

різних непорозумінь (вікові чи статеві особливості, відмінний досвід), викривленого 

трактування людських стосунків у ракурсі торговельних взаємин. Така своєрідна 
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безперервна інерція дозволяє твердити про наявність сміхової традиції в українській 

літературі від Середньовічних анекдотів до сучасного відгуку на сьогодення. 

Українство презентує яскраві зразки сміхової літератури у материкових, 

еміграційних і діаспорних виданнях (альманахах, збірниках, газетах, журналах та 

часописах), а саме: «Помийниця» (О. Лоначевський), «Клепайло» (А. Вахнянин), 

«Дуля» (П. Свєнціцький – псевд. Павло Свій, Данило Лозовський, Сєльський), 

«Лопата» (І. Семака), «Комар» (І. Калитовський – псевд. Трохим Дріт, Калатало), 

«Зеркало» (Корнило Устиянович), «Кадило» та «Кропило» (П. Крат – псевд. Павло 

Розвійполе, о. Проколупій), «Самохотник» і «Тифусна одноднівка» (А. Баб’юк – 

псевд. Мирослав Ірчан), «ЗИЗ» (Л. Лепкий – псевд. Леле, Зизик, Швунг), «Жорна» 

(О. Костюк), «Оса» (В. Каплун – псевд. Фидь Юшка), «Запроторений Їжак-Комар» 

(Ю. Лихоліт, Я. Галайда), «Точило» (Мирон Левицький), «Проти шерсти» й «Мітла» 

(Ю. Середяк), «Мішок сміховинок», «Нове точило» і «Микита» (Є.Березинський – 

псевд. Микита Волокита, Ебер), «Веселий курінь», «Хортиця» та «Весела Січ»              

(П. Ребрик), «Перець» (В. Еллан-Блакитний, Ф Маківчук, М. Прудник), «Веселий 

ярмарок» (Ю. Цеков), «Лис Микита» й «Комар» (Едвард Козак), «ВУС»                         

(О. Чорногуз), «Нате» (Ф. Мандзюк – псевд. Кость Волиняка), «Перченя»                     

(Ю. Прокопенко), «Ти диви» (Ю. Ячейкін), «Веселий вітряк», «Тіні кімнати сміху» і 

«З ким сміється Україна. Антологія українського сміху» (В. Чемерис), «Опудало : 

Українська прозова сатира, гумор, іронія 80–90-х років двадцятого століття»                   

(В. Даниленко), «Всесміх» (Раїса Галешко – псевд. Редька) та ін. 

Доцільно розглянути твори авторів, які представляють різні способи 

відображення дійсності крізь призму сміхової домінанти. Це дозволить сформувати 

умовну класифікацію творів із виразним комічним складником. Насамперед варто 

зазначити про константу словесності – «перевернутий образ» (Ю. Лотман). 

Письменники викривають алогізми на особистісному, суспільному, 

громадянському, національному та загальнолюдському рівнях, які стали нормою 

поведінки і стереотипною характеристикою соціальних феноменів. Тобто вони 

досліджують чинники й наслідки підміни понять, коли життя замінює існування, 

людина деградує до безликого в масі, а спільнота свідомо обирає самознищення. 
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Ступінь вияву абсурду залежить від тематики та проблематики твору, лейтмотиву, 

об’єкта показу, мети зображуваного і пріоритетного засобу комічного (гумор, іронія, 

сатира, сарказм, гротеск). Тому тональність викладу може мати розмаїтий спектр 

емоцій (радість, сум, схвалення, обурення), що визначають головний акцент історії 

або надають чуттєвої варіативності у межах однієї розповіді (мелодраматизм, 

трагікомізм тощо). 

Крім сталого застосування «перевернутого образу», представникам цього виду 

літературної творчості властивий автобіографізм нарації. Вони висвітлюють 

побачене, почуте й пережите з огляду на позачасовість і нагальність питання. Тож 

історії відрізняються достовірністю, зрозумілістю, влучною атрибуцією, звичністю, 

відкиданням вигадки, причинно-наслідковим хронологічним взаємозв’язком та 

орієнтованістю на читача.  

 

2.2.1. Особливості автобіографічної нарації у сміховій  літературі  

 

Письменники визначають домінантою сміхової літератури чесність. Однак 

«брехологія» (Остап Вишня) помітна у творах українців-мешканців СРСР, яким 

часто нав’язують роль популяризаторів ідеології, котрі за бажання (меркантильні 

інтереси, кар’єрні амбіції) чи з примусу, аби врятувати рідних, повинні перетворити 

мистецтво на служку обраному колу осіб, ідеалізувати партійних очільників та 

нищити «ворогів народу». Тож відбулася жорстка підміна понять – націоналістів 

звинуватили у нацизмі, віруючих загнали в підпілля, Бога змістив цинічний вождь, 

індивіда згноїв колектив, а Україна зникла як суб’єкт мапи. Утеча до США, Канади, 

Австралії або тимчасове перебування в таборах Ді-Пі були для «товаришів» 

більшовицької країни єдиним порятунком від репресій, арештів, шансом стати 

громадянином, здобути права вільної людини, долучитися до демократичного 

соціуму, захистити свою етно- і самоідентифікацію, навіть за матеріальних нестатків 

зберегти власну сутність. Якщо представники еміграції демонструють свободу в 

зображенні повсякденності, то в умовах тоталітарного режиму надмірна 

заангажованість творів заважає вільному плину думок, почасти перетворює 
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гумореску на маніфест, дидактичну промову чи програму партії. Особисту трагедію, 

спільну для митців радянської в’язниці, вербалізував П. Губенко: «Все життя 

гумористом! Господи! Збожеволіти можна від суму!» Портрет «короля українського 

тиражу» надає Г. Костюк у харатеристиці «творця безсмертних “усмішок”, 

сповнених безмежною любов'ю до свого народу і вірою в його велике майбутнє [...] 

чесного і відданого сина українського народу, великого страдника, невинного 

багаторічного в'язня комуністичних тюрем і концентраків» [175, кн.І, с.391]. Тільки 

обравши об’єктом творчості позадержавні (побутові, родинні, соціальні) явища, 

письменник міг правдиво зобразити феномен, відверто висловити думки, 

реалізувати унікальний дар, що яскраво презентовано в амбівалентній творчості 

«“усмішника” Розстріляного Відродження» (Ю. Лавріненко), котрий влучно 

визначив генетичну ментальну домінанту народу, який «більше самого себе любить 

волю свою…». 

Для Остапа Вишні, жанрова палітра якого вражає (документ, легенда, 

подорож, казка, конспект, жарт, шарж, лист, розвідка, етюд, сценка, гумореска, 

фейлетон, факт і навіть – «Ти добич дай! (По-моєму, роман)», а усмішки й реп’яшки 

– введені самим прозаїком), аполітичні твори були мистецькою втечею-порятунком 

від «завдань партії» вульгарно висміювати представників Центральної ради, ОУН, 

УПА, український уряд в екзилі, оскільки твори, присвячені патріотам-

націоналістам, характеризуються загалом не властивим автору гротеском, 

відсутністю іронічної тональності, яка поступається вимушеній злій брутальній 

лайці, що дублює виступи радянських владних промовців. 

Завдяки позаідеологічній проблематиці П. Губенко якнайповніше розкриває 

гумористичний талант саме в «Мисливських усмішках», підґрунтям яких 

виступають спостереження письменника на полюванні, що для нього завжди 

виявлялося у винятково мирному спілкуванні з природою («Відкриття охоти», 

«Ружжо», «Вовк», «Бекас», «Гагара», «Як варити і їсти суп із дикої качки», 

«Лисиця», «Вальдшнеп», «Лось», «Перепілка», «Заєць»). Любов до всього живого 

помітна у безкровних способах здобуття трофеїв (залоскотати тигра чи вразити 

ведмедя математичною формулою). Крім того, автор актуалізує прадавні вірування. 
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Він часто показує вищість представників фауни над людиною, залучає обрядові дії, 

в яких вибудовує проекцію минулого й сучасного (ритуал підготовки до полювання, 

що має обов’язкові етапи, і «молитва», щоб перемогти дикого вепра). Доцільно 

зазначити про форму викладу. Мисливські гуморески – це своєрідна сміхова 

енциклопедія з полювання. «Словниковий» принцип, як домінанту організації твору, 

Остап Вишня залучає досить часто («Письменники», «Усипка, утечка, усушка й 

утруска»).  

Подібний прийом гумористичного тлумачення дефініцій наявний у старшого 

Губенка, який представляє низку творів про рибалку. В. Чечвянський докладно 

розписує приладдя та його складники, пояснює техніку і способи здобуття риби, 

безпечні й кримінальні, а також етикет рибалок, присвятивши захопливій справі 

трилогію («Про вудку, рибку і взагалі», «Деякі поради для початківців», «Як досягти 

найкращих результатів, себто – як впіймати багато риби»). У творах про природу 

помітний виразний лейтмотив сакралізації життя будь-якої істоти. Письменник 

завжди наголошує на відданості справжнього друга-собаки, зайвості рушниці й 

вудочки, підкреслює ретельність збирання і перелік найнеобхіднішого («Відкриття 

охоти», «З крякухою на озері», «Екіпіровка мисливця»), передусім смачних запасів 

їжі та питва, окреслює поведінку та риси мисливця, з-поміж яких, безперечно, 

вирізняється вміння вірити у власні побрехеньки. Адже чим переконливіше 

розповіси, тим більше залучиш до корисної справи інших. На думку автора, мета 

виїздів – зрозуміти велич природи, яку треба шанувати і берегти, а не знищувати, 

бути закоханим в її красу, милуватися розкішшю стихій та цінувати щедрі 

подарунки, аби не «заніколилось» жити («Про мудрого зайця», «Вічний мисливець», 

«Садіть ліси!», «Охороняймо природу», «Рости, рости ти, клен-дерево», «Самі собі 

шкідники»). Мисливство чи рибальство – відпочинок від рутини, метушні людей. 

Тож усмішки для П. Губенка стають ескапізмом від реалій радянського 

тоталітаризму, який знищив брата і запроторив письменника до концтабору, та 

захистом таланту. Крім того, він зумів представити багатоадресний художній текст, 

особливості якого розкриває Олена Романенко: «... різні рецепційні схеми 

створювали навколо усмішок Остапа Вишні поліфонічне інтерпретаційне поле, в 
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якому стикалися масове й елітарне, іронія та драматизм, стереотипні образи та 

глибокі метафори [...] Усмішки письменника – цілісний семіотичний простір, в 

якому виразно проступають риси літератури як елітарного, так і маслітівського 

проекту та творчого акту» [327, с.157]. 

Аби почати аналізувати генологічні та структуротвірні види літературної 

сміхотворчості, ґрунтуючись на унікальних рисах ідіостилю письменників, доречно 

розглянути жанр автобіографії, який не завжди суголосний «сміховому» доробку. 

В. Самійленко уникає будь-яких комічних засобів, залучає фактографічні дані, 

акцентує на становій нерівності, гідності матері й слабохарактерності батька, що 

унеможливила шлюб закоханих. Доречно зауважити, що М. Чорнопиский 

підкреслює наскрізний автобіографізм у творчості митця: «… властива органічна 

єдність особисто пережитого і змісту ним написаного в усіх жанрах його 

літературної творчості – в ліриці, сатирично-гумористичних поезіях, прозових 

фейлетонах, драматичних творах і навіть у статтях та рецензіях. Він не міг писати, 

як кажуть, prodomo і proforo, він завжди як художник був рівний сам собі» [331, 

с.10]. Твір «Автобіографія» містить елементи есе, поєднані з документалістикою. 

Так само робить М. Понеділок. Якщо його попередник зосереджується на болю 

соціальної несправедливості, що виявляється у важкій долі неньки, то представник 

української еміграції визначає етноідентифікацію критерієм оцінки оточення 

(вчителька, батьки) та устрою країни (військові дії як імперські амбіції, сексотство). 

Радянська безвихідь змушує шукати притулку на чужині, проте фізична присутність 

за кордоном поступається духовному зв’язку з Батьківщиною. Натомість Остап 

Вишня в «Моїй автобіографії» вкраплює гумористичні елементи у ретроспективний 

показ. Він лише натякає на побутові негаразди незаможної селянської родини, 

передаючи реципієнту не матеріальну, а сенсорну картину свого дитинства завдяки 

фіксації важливих для малечі способів пізнання світу і взаємодію з дорослими. 

Навіть у лайці чи покараннях домінує любов. 

Політичний аспект переважає в автобіографічному творі А. Демуся «Дещо про 

себе». Окупаційні режими корегують життя людини від народження, оскільки 

родині через польську владу довелося хрестити малюка у греко-католицькій церкві. 
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Відсутність українства як суб’єкта міжнародного права зумовлює брак 

елементарних нотаріальних даних (свідоцтва, паспорта), братовбивчі кровопролиття 

в імперських арміях, примусові мобілізації, евакуації, розірвані родинні зв’язки. 

Прикметно, що наратор зіставляє почуття хлопчика й дорослого чоловіка, де 

контрапунктом виступає мамина могила. Незнана малим ненька, яка померла за 

шість тижнів після пологів, не викликає переживань хлопчини, але пробуджує 

щемливий біль і тугу емігранта, котрий ототожнює жінку з Батьківщиною та плекає 

недосяжну мрію бути похованим поруч найріднішої. Письменник аналізує чинники 

пробудження громадянської свідомості у перших питаннях про батькову пасивність, 

викриваючи інертність населення Холмщини й більшості українців, що зумовило 

поразку національно-визвольних змагань. 

Виховному процесу притаманне амбівалентне висвітлення. Оповідач визначає 

самоосвіту головним джерелом формування особистості. Складниками такого 

навчання постають відмінні зразки, поєднані з мистецькими здібностями (живопис): 

«хлопська філософія» діда Івана, спогади дядька Філімона – вояка УГА, підручники 

з латини гімназистів, читальні «Просвіти» в сусідніх галицьких селах, де герой 

студіює вітчизняну та зарубіжну класику, аматорський гурток Володимира Харка, 

народна мудрість наймита Павла-козарлюги. Прикметно, що таборове життя 

наратор також називає школою, адже тут починається шлях А. Демуся – редактора, 

літератора і гумориста («Скиталець», «Українське Слово», «Сумівське Життя», 

«Наш Клич», «Мітла»). Водночас автор наголошує на необхідності важкої праці 

задля виживання. Тому розвиток і захист україномовного контенту, націоцентрична 

гуманітарна політика залишається за кордоном, та й на теренах материкової країни, 

справою патріотів-ентузіастів, які є справжньою елітою.    

Дотепне висвітлення свого минулого маємо в О. Ковіньки. У низці творів 

(«Безумовно, я народився зимою», «Став, сину, у мисник…», «Як кобила у брагу 

голову встромила», «Воно, звиняйте, малим з печі впало», «Ударить грім великий») 

письменник відтворює спогади про дитячі та юнацькі роки, огортаючи теплом 

образи рідних людей. Це – замальовки, оскільки автор вихоплює епізод із життя, що 

інтерпретується крізь призму сприйняття оповідача.    
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На відміну від попередніх письменників, які наголошують на оточенні, що 

почасти формує майбутніх літераторів, І. Сочивець окреслює знакові «предмети», 

котрі маркують не тільки колізії буття, але й особистий простір. Наприклад, піч 

означує хату, яблука-кислиці, грушки-гнилиці – здоров’я, «Кобзар» – культуру та 

освіту. Доречно вказати на жанровий новотвір: письменник визначає текст 

«Вранішня роса, або народження гумориста» мемуарескою, підкресливши 

органічний синтез гумору і спогадів. Крім того, автор залучає формат «запитання-

відповідь» у самоінтерв’ю «Таємниці сатиричного жанру», дотепно й лаконічно 

розкриває засади літературного фаху (зв'язок із читачем, гуманність, щирість).  

Анкетний принцип текстової організації обирає також О. Чорногуз, який в 

епіграфі до твору «І моя біографія» пояснює свій вибір літературної творчості: 

«Сміх – це еліксир безсмертя українського народу». Гумористичні відповіді містять 

дотепні штрихи до портрету автора. Йдеться про перші спроби в ліриці (вірші, з 

котрих сміялися, замінили гуморески, над якими плачуть), вчителів у письменстві, 

походження прізвища («гніздо чорногуза») і головну запоруку життя прозаїка, що 

полягає в читацькому інтересі й попиті. Самоаналіз письменника триває у студії з 

творчої лабораторії «Як я пишу (Не гумореска)», де зазначено головні імперативи 

митця – вивчати, повертатися і відкривати по-новому класику (Тарас Шевченко – 

«коштовний камінь», Антон Чехов – «чисте повітря»), подорожувати, спостерігати, 

розпитувати, записувати побачене, почуте, відчуте, зважати на багатоликість джерел 

натхнення, працювати, вдосконалюватися, тренувати мозок (адже втомлюється тіло, 

а не розум), пам’ятаючи, що талант – це міра сутності й буття. 

Цікавий жанр представляє «Крапка» В. Чечвянського, що виступає 

гумористичною характеристикою, де штрихами відображено індивідуальність 

автора, який вдається до фрагментарної побудови. Зокрема, наголошено на 

унікальності непересічної особистості у псевдонімі, непереможних шахових 

поразках, ощадливості (зберегти папір і не писати великі епічні твори). 

Осібне місце у переліку автобіографій посідає роздум І. Керницького «Мій 

світ», який постає прологом до однойменної збірки. Це нарис, в якому письменник 

відкидає зовнішні знаки, заглиблюється у власний внутрішній світ, актуалізуючи 
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спомини передусім на сенситивному рівні. Він залучає антитезу і паралелізм у 

зіставленні природи та людини. Тривога в очікуванні війни детермінує забарвлення 

процесу подорожнього споглядання і змінюється гармонією двох світів у зустрічі з 

батьком, який занурюється в жито, перетворюючись на невід’ємний складник 

Всесвіту. Оповідач переймає спокій вічного позачасового буття. У творі є два 

рефрени: «йду» і «земля благословить». Перший – підкреслює швидкоплинність 

людського життя загалом та вимушене «кочівництво» героя. Другий – акцентує 

сталість законів природи й роль Вітчизни як оберегу людини. 

Окремо слід зауважити про містифіковані автобіографії. До унікальних 

автобіографічних творів належить «Один день мойого життя» О. Барчинського в 

образі Опанаса Бритви. За допомогою коротких (здебільшого називних) простих 

речень занотовано будень письменника-емігранта, який фіксує щоденні клопоти: він 

мусить заробляти рієлтерською справою, відвідувати засідання пустодзвонів у 

Народному Українському Домі та лише вночі розкошувати сродною працею – 

літературою. Так автор зміг показати драму не тільки творчої людини, але й 

українства загалом, оскільки марнування часу рівнозначне втраті життя. 

Мозаїку найважливіших подій в межах одного твору представляє А. 

Калиновський. Він долучає замальовку «Дещо про себе» як передмову до збірки 

«Про все потроху», де висвітлює головні події у долі автора-наратора Івана 

Евентуального. В лаконічній фрагментаризованій оповіді занотовано народження, 

першу зустріч зі смертельною небезпекою (скарлатина й сила народної медицини), 

домашню самоосвіту (груша із трьома факультетами – літературним, історичним, 

філософським), російський гніт шовіністичного царського та комуністичного 

режимів (духовна семінарія, Червона армія, закритий доступ до вищих навчальних 

закладів). Псевдонім письменника означає «можливий за певних умов», що можна 

трактувати здобутою в еміграції волею.  

 «Задекіяда» І. Антипенка висвітлює етапи життєвого шляху Мартина Задеки 

(від «народження», тобто вибору псевдоніма і перших публікацій у періодичних 

виданнях, до втечі закордон), що відповідають перипетіям письменника.    
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Проаналізувавши художні твори, які умовно визначено автобіографіями, 

можна виснувати про цікаві знахідки у формозмістовій організації та виокремити 

спільні компоненти, насамперед помітні в чуттєвій домінанті, зосередженні на 

постатях батьків, навіть негативні вчинки яких пояснено слабкістю, невмінням 

проявити любов, браком часу, заважкою працею, у вдячності всім і всьому, що 

вплинуло на становлення літератора й особистості, а також про виразну проекцію 

індивідуального, національного й загальнолюдського.  

Висвітлюючи таємниці творчої лабораторії, відображаючи власні принципи 

роботи, письменники прагнуть розкрити природу комічного, наголошують на 

щирості, котра дозволяє вибудовувати діалог із реципієнтом, спостереженні як 

основи творів, правдоподібності, що забезпечує впізнання персонажів-типажів. 

Джерело натхнення – українська народна стихія. Менталітет часто є чинником 

комічного розвитку подій. Такі риси, як індивідуалізм, кордоцентризм, кмітливість 

провокують спонтанні вчинки, емоційні вибухи, несподівані рішення. 

Автобіографізм виступає важливим чинником у виборі постаті наратора як 

головного структовірного складника. До першого різновиду належать художні 

історії, в яких оповідач тотожний автору. В. Самійленко вдається до іронії та сатири. 

В його прозовому доробку є низка творів («Дещо з весняних пригод», «Я видаю 

газету»), котрі можна окреслити назвою оповідання – «З моїх пригод». Письменник, 

який, разом із героями, належить до «дітей заклопотаного, зневіреного віку», 

зображує колізії свого життя, наголошуючи на різних аспектах особистісного й 

громадського рівнів у відмінних зрізах. «Про душі, про п’яти та інші цікаві речі» 

стає дотепною семантичною студією відомої ідіоми, пуантом якої виступає 

абсурдна платформа Недопеченого. Твори «Від Києва до Чернігова» й «У 

Полтавщині», завдяки ефекту оманливого сподівання, із подорожніх нотаток 

перетворюються на сатиричне висвітлення сучасних перипетій у селах і містах 

(страх, терор, цькування, зрада). Авторський жанр «ніби оповідання» виказує 

мозаїчність побудови твору «Як я перейшов од слова до… думки». Автор висміює 

забобони, іронізує над віщунами у календарних і числових заувагах, засуджує 

національний розбрат через класову нерівність, викриває декларативну свободу 



167 

 

 

слова, що насправді виявляється в переслідуваннях, нищівній політичній цензурі та 

масовій ліквідації видань. Він вільно переходить від гумору та іронії, коли йдеться 

про слабкості простих людей, до сатири й сарказму, якщо показує деградацію, 

деформацію соціального життя через керманичів і викривлене антигуманне 

наповнення їхніх розпоряджень щодо громади та країни. У «Розмові» наявний 

тематичний синтез, утілений в уявному спілкуванні з читачем про державні й 

особисті справи. Сатира і сарказм постають основними засобами відображення 

псевдодемократичного устрою Росії, де з голоти незабаром братимуть податки за 

повітря й сонце, аби унеможливити бунти. На жаль, досі актуальним є питання 

європейських позичок і поведінки «занепокоєння» за бездіяльності держав Старого 

Світу. Водночас В. Самійленко наголошує на людській та національній самоповазі 

як запоруці самозбереження.     

Зображуючи власні поневіряння, письменник виказує нікчемність і цинізм 

керівних органів («Патріот») шовінізм влади («Щасливий день пана Ямайського», 

«Про київські вибори»), глузує з неуцтва чиновників («Вже не можу вдержатись», 

«Маленький фельєтон»), викриває силові принизливі методи самоствердження («Під 

Новий рік», партія правомірної прочуханки, відділ стусанів – алюзія на сцену 

«мордобитія» з поеми «Сон» Тараса Шевченка). Він вдається до прийому рольової 

гри, перевтілюючись на персонажів у відтворенні епістолярних, щоденникових та 

інших текстів (проектів, промов, планів, програм), залучає мовні експерименти, 

коли представляє види «лаярень» (тобто склади лайок), політичні утворення 

(«Спілка благоденственно настроєних», партія «посувайся помаленьку») і констатує, 

що «незабаром усі обіцяні вольності стануть з а  к о н о м» [331, с.246]. Особливо 

яскраво філологічний вимір художнього тексту розкриває гумореска «Бездимний 

тютюн», в якій досліджено значення слова «без», ототожнене з «неіснуванням». 

Головну думку вміщено всередині твору – про народи без мови, заслання без вини й 

митців без поваги. За допомогою ламаної градації, автор підкреслює жорсткі умови 

виживання українства, приховані окозамилюванням у винаході «бездимного 

тютюну». Вербальну майстерність В. Самійленка підкреслює І. Франко: «… він 

послугується мовою чистою, ясною, наскрізь народною і при тім наскрізь 
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інтелігентною […] вона ллється у нього як природне джерело. Він не афектує 

мужицького говору, не послугується для декорації стилю мужицькими приказками, 

а говорить попросту як інтелігент до інтелігента, певний, що засіб його рідної мови 

без ніяких натягань вистарчить йому до висловлення всіх ідей і всіх поривів душі» 

[430, т.XXXVII, c.204]. 

Осібне місце у літературній спадщині поета й прозаїка посідає авторефлексія 

«Казка про смутного чоловіка». Жанровий вибір означує специфіку нарації. Твір 

наче позбавлений динаміки. Розповідь зосереджено на центральному персонажі, 

його рецепції та інтерпретації світу й оточення. Однак насправді висвітлено життя 

особистості, яка прагне зберегти сутність людини серед масок істот. Недаремно 

структура твору антитетична. У такий спосіб акцентовано прірву між бути і 

здаватися: коли працюєш не задля користі, а заради грошей, статусу, коли мовчиш 

не через дурість, а з пошани до любові, дружби, коли обираєш самотність, бо хочеш 

утекти від суцільного театру. «Казку» визначає щасливе закінчення, що полягає в 

успадкуванні й поширенні вогню правди, який захищає від зламу і кривд. Це сповідь 

письменника, оголення душі перед читачем, спроба пояснити внутрішнє приховане 

трагічне, сублімоване в літературі. Герой виступає alter ego автора. «Святий смуток» 

набуває символічного значення, оскільки засвідчує духовну силу в щоденній 

боротьбі добра і зла. В. Самійленко трансформує життєві перипетії в розмаїту 

картину багатовимірного сьогодення. 

Творчість М. Понеділка можна визнати суцільною автобіографією. Він 

постійно вкраплює рефлексії в зображення подій, спостерігає, сприймає, аналізує та 

інтерпретує пережите. Кожна збірка та цикли у книжках письменника мають 

лейтмотив, який стає смисловою домінантою історій. В. Супрун зауважує, що автор 

– «новеліст дуже уважний до динамічних портретних деталей: виразу очей, жестів, 

міміки. Вони здебільшого ліричні [...] проте з граном м’якого гумору, який надає 

соціально-психологічному творові емоційної розрядки» [367, с.47]. Творча 

спадщина прозаїка – трагікомічна. Відображаючи спогади і враження про своє 

радянське минуле й еміграційне сьогодення, прозаїк обирає епізоди, з яких 

реципієнт складає цілісний портрет митця у культурно-історичному контексті доби.  
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Структура видання «Вітаміни» дворівнева, що помітно в назвах частин – «По 

цей бік океану», «… І по той бік», відповідно до яких розміщено локації колізій 

(закордон і СРСР). Об’єднавчим стрижнем обох циклів постає лицемірство, що, 

залежно від обставин, градуює від, на перший погляд, нешкідливих / менш болючих 

проявів гри (наприклад, неуцтво професорів – «Груба помилка», самозакоханість – 

«Містер Телефон», «По коропи», флірт – «Гоноровий синець», скнарість – 

«Добродій “N”», шкідлива допомога – «Щілина в замку», «До Канади», «Послуга», 

відвідини лекцій та концертів, аби «бути як усі» – «Овертайм»,) до тотальної 

деградації людського єства (ренегати і псевдопатріоти – «У день народження», 

«Хамелеон», паразити й кати – «Фахівець з Курська»).  

Проте помітно ще одну відмінність між творами. Якщо в першій частині 

збірки, де зображено повсякдення емігрантів та діаспорян, письменник відтворює 

типажі, то в історіях про радянські будні він акцентує явище, спровоковане 

політикою тоталітарного режиму. М. Понеділок викриває симулякри за допомогою 

сатири, показує розрив штучної неіснуючої картинки та дійсності. Незважаючи на 

відсутність аксіологічних суджень, реципієнт може зробити висновки завдяки 

висвітленим епізодам буття «совєтів» крізь призму оцінок персонажів (Ленін – 

вовкулака, комуністи – голопузі татари, чортячі недоноски) та залученню народної 

творчості (цуценя «Хрущик», «колгоспи маєм – з голоду здихаєм»). Автор 

підкреслює ілюзію реальності в різних аспектах: тактильному(«Цвітуче колгоспне 

життя», «Будова комунізму розсипається»), смаковому й нюховому («День 

урожаю»), вербальному («“Американський” шпигун»), аудіальному («Говорить 

Київ…»). Він актуалізує протистояння не тільки системи і громади, влади та 

людини, але й нав’язаний культ брехні, страху, сексотства, що, проте, відокремлює 

зерно від полови. Безвихідь («Завод “Червона гайка”») спричинює вибір – 

прислужництво, жертовність, примирення чи сміх як боротьба за себе («Ай-я-яй»).  

У циклі «Армія» письменник зображує свої солдатські будні, наголошуючи на 

абсурді обов’язкового, незважаючи на стан здоров’я і морально-етичні цінності, 

призову, безглузді показухи й марності тотальної виправки, яка нівелює 

індивідуальність. Він вдається до контрасту, коли протиставляє військове містечко 
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мирній природі, порівнюючи перше із плямою, що «гризе зелену землю», живий 

характер молодого хлопця бездушним прислужникам системи, казарму-в’язницю 

неосяжному полю, котре виступає центральним образом у творчості М. Понеділка. 

Особлива роль належить назвам історій, оскільки в них не тільки відображено 

шаблони радянської муштри, але й етапи нищення / випробувань особи – «Забрали», 

«Рятуйте мою душу», «Я – людина», «Згоріли», «Кінець, я вільний». 

Збіркам «Вітаміни» та «Соборний борщ» у висвітленні диктаторської системи 

притаманна сатирично-саркастична тональність, межове лавірування сміху й суму. 

Зображенню буднів українства за кордоном у зазначених та інших виданнях 

(«Смішні сльозини», «Рятуйте мою душу») властиві гумористично-іронічні акценти. 

Зокрема, йдеться про змалювання побуту емігрантів, де вгадуються звичні 

проблеми, клопоти, суперечки («Осля та слоник», «Я допомагаю скакати в гречку», 

«Рибальські змагання»). Водночас порушено серйозні питання шпигунства («Віч-на-

віч»), відсутність бажання та консолідації Європи і світу («совєти – гади, а 

американці – паразити») в захисті прав людини й нації в СРСР («Хіромантія та 

дипломатія»). Однак найбільше автору-емігранту болить асиміляція українства, яку 

потрібно здолати патріотичним вихованням дітей («Чи, може, інакше треба?»), 

шаною традиції («Освічений синок і малоосвічена матуся»), завдяки не показному 

збереженню, а захисту й популяризації мови («Зневажений скарб»). 

Попри значну перевагу творів із комічними елементами літературна спадщина 

М. Понеділка містить розповіді / оповіді винятково драматичного й трагічного 

змісту, які сповнюють реципієнта розпачем, тривогою, співпереживанням. 

Наприклад, у збірці «Диво в решеті» лише оповідки з емігрантського життя мають 

гумористичне наповнення. Ретроспективні картини материкової України забарвлені 

винятково темною гамою. В них сконцентровано біль, тугу і почуття безпорадності, 

безсилля супроти минулого й сучасного Батьківщини. Ці чуттєві розповіді також 

уміщено в книжках «Говорить лише поле» та «Зорепад», що мають визначальні 

структуротвірні складники, як-от: смисловий образ-пуант, наскрізна символіка, 

зміщений хронотоп, рефлексивна домінанта з виразним сенситивним наповненням, 

поліфонія. Крім того, вони охоплюють історично значущі питання, події, явища 
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(козацтво, спадкоємність, рід у споконвічному дубі – «Казка недоcказана моя», 

голодомор, коли тінь замінює людину, – «Чорна хустка», «Буржуйка», «Обід 

собачий», шовіністична сегрегація та само- і етноідентифікація в хрестику – 

«Материнське благословення (з розповіді мого приятеля)», репресії окупантів, горб 

як безіменна могила закатованих, страчених режимом – «Говорить лише поле…»), 

котрі, проте, осягаються крізь призму суб’єктивного сприйняття.  

Доцільно зауважити про різні форми викладу. Так, у творі «Лист до полтавки» 

представлено епістолярний жанр, «Два з’їзди» презентують сон, «Газета витягнула 

ноги» – утопію, «Не будіть мене» – марево, «Чорні промені» – спогади, «Удвох» – 

рефлексії. Письменник залучає розмаїті виражально-зображальні засоби – 

нанизування («Поїду»), речитатив («Скрутне становище»). Він розкриває сутність 

феномена, обираючи яскравий типаж або ситуацію. Проаналізувавши збірки М. 

Понеділка, варто підкреслити наскрізну автобіографічну нарацію. Творчість і 

особистість митця можна визначити часто вживаним письменником словом 

«переполовинений». Свою роль він окреслює у творі «Крізь сльози я сміюся», де 

презентує себе в образі білого клоуна, котрий прагне передати оксиморон сумного 

жарту, що примушує реципієнта передусім думати. Спадщина прозаїка настроєво 

контрастна. Йдеться не тільки про життя на двох материках одночасно, але й про 

фізичне існування за кордоном та духовне буття в Україні, як про різні художні 

твори, цикли, збірки і синтез антитетичних емоцій в одному творі. Адже суто 

гумористичних творів у доробку обмаль. Переважають сатира та сарказм, поєднані з 

рефлексіями, в яких порушено досі актуальні для українства питання і проблеми – 

незнання історії, рабська психологія, відсутність консолідації тощо.  

Другу модель презентують твори, в яких оповідачем виступає містифікована 

особа, котра виражає позицію письменника. І. Антипенко (псевд. Анатоль Гак) 

обирає постать Мартина Задеки для висвітлення своїх міркувань, що поєднує образ 

провидця (О. Пушкін «Евгеній Онегін») і трикстера (Омелько з трагікомедії 

«Мартин Боруля» І. Карпенко-Карого), який виступає alter ego автора-оповідача, 

вільно висловлює свої думки, не боячись закидів у неуцтві. Творчість розумного 

блазня вирізняється сатирично-саркастичною інтонацією за драматичного чи 
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трагічного змісту. Колізії та перипетії завжди вплетені в історичний контекст. 

Навіть інтимні пригоди відбуваються на тлі визначальних подій. Але попри 

первинність любовної фабули саме ті обставини, явища, котрі супроводжують 

героїв стають основними в рецепції твору. Наприклад, нова інтерпретація 

шекспірівських закоханих у стосунках класових ворогів (пролетарія та дворянки) 

викриває жорстоку антигуманну сутність більшовицької революції («Ромео і 

Джульєтта»). Політ до радянського Києва за чобітками для Галі таборового коваля 

Вакули (М. Гоголь «Ніч проти Різдва») показує жахливі реалії української столиці – 

постійні обстріли, арешти, скрута й активність мародерів та спекулянтів зі згоди та 

сприяння партії («Черевички»). 

Оповідання про життя в СРСР можна умовно визначити словами персонажа-

літератора Олекси Собченка «страшні комедії», оскільки смішні й дотепні ситуації 

насправді актуалізують катастрофічні наслідки дії окупаційного режиму, часто 

мають вмотивований диктаторською системою фінал. «Стоокий страх» охоплює 

будинок письменників. Автор відображає типову поведінку товаришів, які, 

помітивши НКВС поруч із сусідом, навперебій прагнуть довести відданість владі. 

Чутки спричинюють паніку і виявляють найгірші риси «культурного» оточення. 

Зміна в стосунках відображена у викладі. Якщо перша частина твору «В облозі 

страху», коли святкують появу малюка, відзначається розважливою розповіддю та 

емоційно нейтральною лексикою, то друга – містить еліптичні (окличні й питальні) 

конструкції, лайку, що позначають перехід від стану спокою до тривоги.  

Подібний прийом наявний у пригодах із подарованим замість гонорару 

півнем, де гумористична тональність поступається драматичній під час допиту 

нахабними хамами та неуками – представниками закону («Сміх і сльози»), що 

відтворено в марному суперництві талановитого співака з прихвоснем НКВС («За 

лаштунками Мельпомени»), заборонах шедеврів європейської словесності через 

пропаганду «буржуазних» цінностей («Незвичайна перевірка»). 

Вимушене перелицювання заради порятунку іміджу радянської країни 

закінчується фатально для двох учасників розіграного перед іноземними 

делегаціями дійства («Люди в звірячих шкурах»). Письменник дає виговоритися 
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комсомольцям, підкреслюючи в їхніх сповідях етапи й методи знищення українства 

комуністами. Недаремно монологи хлопців становлять основну частину оповідання. 

Подальша доля друзів уміщена в кількох реченнях. Стислість – це констатація 

звичного закінчення сердечних розмов. Однокурсник-сексот Сорока допомагає 

партійцям вислати до концтабору Яшку Котика і розстріляти Савка Балабуху. Тож 

наявна подвійна семантика назви твору – хижаки не ззовні, а всередині. 

І. Антипенко пов’язує цинізм радянського режиму з ненаситністю росіян, 

джерела котрої вбачає в надмірних амбіціях, втілених у міфологізації викривленої 

історії («Про даму з генеральськими вусами», «Нью-Йоркська чудасія») та 

сьогодення («Казка про білого бичка», «Всесоюзна свинозірка», «Женихання 

московського Возного» до «капіталістичної Акули») за допомогою культивованого 

гасла: «Хто не бреше – той не їсть» («Брехливий коровай»). Самовпевненості й 

безкарності тоталітаризму сприяє хибна позиція умиротворення міжнародних 

інституцій («Голуби миру» – однойменний твір із подібним змістом є в С. Підкови, 

який відтворює розмову Сталіна й Трумана у «Старому лібрето до нової 

трагікомедії»). Тому письменник вдається до алегорії, зображуючи перемовини 

світових лідерів щодо військової доктрини. Він зіставляє птаха Господнього і 

політичного: плавність ліній, щільність пір’я – безкрилий та безхвостий, заради 

людей – керований вигодою, зерно – м'ясо, маслинова гілка – шикарна одежа й 

атрибути. Відтак, наратор застерігає від підміни яйця (мир) смаженою яєчнею 

(подальші кровопролиття).  

Нав’язані окупантами комплекс меншовартості, рабська психологія українців, 

які визначають їхню поведінку на материкових теренах і за межами Батьківщини, 

підтримують свавілля загарбників. Знищення, конформізм, пасивність еліти 

призвели до безграмотності селян країни, котра до загарбання Російською імперією 

мала найбільшу кількість освіченого населення в Європі. Звертаючись до подій 

початку ХХ століття, письменник ототожнює царат і більшовизм у шовінізмі 

(«Серед степу широкого»). Шевченкові рядки із «Заповіту» виступають смисловим 

стрижнем, бо заборона «Кобзаря» зокрема й української мови загалом стає 

показником страху загарбників у передчутті небезпечного відродження впокореної 
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нації. Автор продовжує студіювати проблему в діахронічному зрізі, викриває 

наслідки інертності у післявоєнний період, коли штучна примусова асиміляція 

спотворює душу («Про Гриця Поцілуйка та київського алілуйка»), столиця 

перетворюється на периферію з чужим «язиком» («“Русская Калуґа” в Києві»), а 

презентанти народу самоусуваються чи захищають репресивні методи влади, 

виступаючи проти будь-яких проявів українства закордоном («Відкритий лист до 

діячів культури УССР»), надаючи роль речників підлабузникам і лицемірам («Теля 

на трибуні», «Танцювала варениця з вергуном. Відповідь панові Вергунові»).  

Наратор підкреслює, що, незважаючи на можливості утікачів, еміграція лише 

сприяє домінуванню Росії через безперервні суперечки, які не здатна зупинити 

навіть найрозумніша людина («Соломон Мудрий і український правопис»). Він 

додає нові значення відомим словам, подіям або створює модерні образи. «Портрет 

ході» відповідає образу «тушки», котра, керуючись фінансовою пропозицією, 

змінює ідеологічні уподобання. «Партійні меню» популяризують «самоїдство» 

українців. «Майк Пилипсон», колишній Михайло Пилипчук, здобуває прізвисько 

«мальований дурень», оскільки заради ефемерного спадку відмовляється від коріння 

(реінтерпретація байки Л. Глібова «Мальований стовп»). Відкривачами (Остап 

Вишня «Дещо з українознавства» – Мартин Задека «Шануймо наших Колюмбів») 

стають псевдонауковці-фантасти («Суходолова / Морська / Океанічна 

Великодержавна Україна»), відкидаючи правду задля слави. Письменник висміює 

балачки без учинків, які ґрунтуються на утопічних видивах, що заважають 

вибудувати стратегію розвитку громадянського суспільства і здобути незалежність 

державі. У «казці для дітей від 20-ти до 70-літнього віку» наголошено на потребі 

консолідації та конкретних дій. Оповідач ототожнює Україну з хатою, котру не 

можуть зробити сини, онуки, правнуки через бійку за омріяну покуть, залишаючись 

безхатьками («Три брати-Панкрати»).  

Гуморески І. Антипенка постають документами доби. Письменник вдається до 

сатири й сарказму, аби викрити основні проблеми та нагальні досі питання світової 

політики, підкреслити ментальні особливості, які визначають поведінку загарбників, 

колонізованих і долю нації.  
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А. Демусь розкриває свій шлях у долі Панька Незабудька. Псевдонім вказує на 

Рудого Панька М. Гоголя, підкреслює роль і значення етногенетичної пам’яті в 

особистій та громадській царині. Характеризуючи письменника, А. Галан зауважує: 

«Він жваво відгукується на всі міжнародні і внутрігромадські події. Його 

спостережливе око не минає навіть дрібниць, непомітних для ока звичайного» [251, 

с.7]. Автор складає мозаїку буття з епізодів, які вирізняються варіативною 

тональністю викладу, місцем і часом подій. Дитинству та юності присвячено збірку 

«Холмські усмішки. Гумористичні оповідання з життя українського народу на 

Холмщині в період царсько-московської і міжвоєнно-польської окупації». 

Письменник художньо інтерпретує спогади про будні прикордонного села за 

польської влади, вдається до іронії та сатири, за винятком щирого гумору побутових 

колізій («Опудало», «На Проводах»). Знаковими є назви творів, що висвітлюють 

мовні перипетії: емоційна рідна – нав’язана чужа («Польонізація»), локальні 

знахідки (українці римо-католики – «Калакут», невмотивовані арешти й штрафи – 

«Через собаку до “кози”», вбиральні за наказом генерала Славоя – «Славойки»), 

виказують ментальні особливості українців, росіян, євреїв і поляків («Хлоп’яча 

помста», «Шкода курки!», «Дайош свободу!», «Трохи про кацапів»), викривають 

шовіністичну політику загарбників («Демократичні вибори», «Наші йдуть…»). 

Відображаючи дійсність, оповідач визначає бутафорію домінантою устрою, де 

справи замінюють гасла («Санітарна кампанія»), що заступають омани («Невдачі 

пана старости»), виправдовують крадіжки («Зброєння») та визискування («Пригода 

з конем»). Однак причини подібного плину подій криються у браку єдності й 

пасивності земляків («Торгуйся, дурню!»), котрі залишаються в герметичному 

просторі стереотипів («Як дядько Свирид листа писав»), воліють бути об’єктами 

імперських ігор сусідів («Довідався»). Тому єдиним речником правди стає 

«Юродивий». Дорослий чоловік із розумом п’ятирічної дитини вільно вигукує 

справжні думки пригнобленого народу, вміщені у піснях, анекдотах. Найменування 

твору актуалізує постать речника нації, джерела якого доцільно вбачати у поезії              

Т. Шевченка.  
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Прикметно, що гумореска «Куди не повернешся – вітер в очі» виступає 

містком до інших збірок, оскільки вперше характеризує «атомово-ліберально-

патлату» добу як «духову джунглю», що продукує «худобу в людській подобі». 

Поневіряння втікачів змальовані «У кривому дзеркалі». Назва книжки відображає 

наповнення. У низці творів розкрито ілюзію свободи в «Есесерії» («От такий 

парламент»), яку очолює Сатана Дияволович Люципер («Годиночка на “родінє”»). 

Він постачає відповідних керівників («Сон царя Нікіти», «У пекельному 

концтаборі»), забезпечує страхом і голодом покору («Сон рябої корови», 

«Наздогнали і випередили»), пропагує «щасливу адську жизнь» («Московська 

рація»), знищує духові константи («Совєтській чудотворець»). Та найгіршим 

витвором пекла є рабська свідомість («Намул неволі»), яка ув’язнює людину попри 

зміну обставин, що засвідчують легковіри («Трагедія на весело»), апологети 

комунізму («Жертва капіталізму»), колабораціоністи («Про українське телятко») й 

ренегати («Схиливши голову в журбі»). Поширенню тоталітаризму сприяє 

байдужість переселенців, яка полягає у відсутності громадянської позиції 

(«Безхребетні в’юни», «Хамелеон»), культі «шлункової філософії» («Нова 

організація», «По чім найкраще пізнати українців?»), добровільній асиміляції 

(«Пригоди святого Миколая», «Виховуємо дітей»), показному патріотизмі 

(«Пресова кампанія», «Ощадний»). Зазначене проблемно-тематичне коло наратор 

продовжує студіювати у збірці «Еміграційні родзинки», де назви циклів окреслюють 

об’єкти уваги письменника. Перша частина – «В таборовій республіці» – зображує 

духово-матеріальні аспекти повсякдення утікачів. Читач може уявити побут завдяки 

яскравим образам-прототипам (Г. Китастий, Ф. Мелешко, М. Тагаєв, Г. Ярошевич, 

Я. Стецько; «Запорожець за Дунаєм», «Перед виборами», «Пригода на сцені»), 

емоційним діалогам з урахуванням мовленнєво-ментальних особливостей 

(«“Галичанка” з Твері», «Перемога діда Миколи»), побутовим реаліям і 

анекдотичним ситуаціям («Як пан інженер продукував тютюн», «Окультурення»), 

кмітливому опору пропагандистам й агентам («Непрошені гості», «Скринінгові 

історійки»). Друга частина – «Наші в Америці» – викриває «громадянсько-політичну 

кухню» українців, з-поміж яких виокремлено такі типи: філістери («Оригінальний 
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дарунок», «Модерна декорація»), пасіонарії («На концерті Капели Бандуристів», 

«На цьому й тому світі»), духові кревні («На український фестивал у Давфин», 

«Земляки з Одеси»), хвалькуваті неуки («Закукурічені півні», «Ходяча 

енциклопедія»), перебіжчики-агітатори («“Амбасадори” й “амбасадорші”», 

«Прогресивне цуценя», «Політична емігрантка»). 

А. Демусь представляє цілісні часопросторові картини, які охоплюють три 

осередки – Батьківщину, табір, чужину. Він характеризує персонажів за допомогою 

влучних власних назв (Явдоха Самохваленко, Горпина Мелиязиченко, Параня 

Недоумчук, Пилип Нечитайло, Антон Рубашкін, Ваня Держимордов, Грицько 

Віршований, Гнат Паличка, Серафим Музиковський, Кіндрат Розум'як, Савелій 

Соловієнко, Трохим Скакунець, Apхип Правдюк, Семен Скорописенко), що містять 

інтертекстуальні акценти (Матвій Калитка, «Універсальний патріот», – Герасим 

Калитка, «Сто тисяч» І. Карпенка-Карого), підкреслюють набуття маски (Василь 

Куценький – Волтер Куц, «Феноменальна здібність», Варка – Барбара, «Вчора й 

сьогодні»); атрибутивних зауважень, залучаючи метафору й алегорію, котрі 

означують певні типажі (хитрі Паньки, невірні Томи, придуркуваті Солопії, пізні 

Івани, вискочки-Пилипи; хамелеон – «бездушна купа стерва», «тип низької духової 

якості», комендант – розум лиса, нерви вола, смиренність овечки, впертість осла, 

відвага лева), партійні / державні утворення («Газетне меню»: варені севеушники, 

патріярхальна кваша, помісна каша, созівська саламаха, усесерний часничок, 

квашений Добрянський, солений Стецько, смажений Донцов, обскубаний 

Лівицький, припечені унрадівці, краяні бандерівці, скубані мельниківці); мовлення і 

оказіоналізмів, які розкривають поняття («брагогони», «буржуазний пересит», 

«восвояси», «диктаторенята», «коекзистенційна дрімота», «меморовіршоманія», 

«титуломанія», «закукурічені півні»), окреслюють явища (розбрат земляків – 

«пересахариноване, переборщене, пересолене, переквашене, переперчене, 

перекапущене», українська демократія – «сам собі пан», СРСР – «серцещипатєльна 

конституція», сухе дерево з цяцьками і вороною на вершині, яка постійно бреше). 

Панько Незабудько вплітає автоалюзії на образному («Хождениє по мукам», 

«Суверенна дірка») та смисловому рівнях, коли наскрізним стає змагання духу й 
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тіла, втілене в повторі дідових слів – «з книжки хліба їсти не будеш» («Чи варто 

бути українським письменником?»); послуговується гумором та іронією в 

побутових історіях («Люди й людські нерви», «Яка професія найкраща», «Модерна 

музика»), сатира визначає тональність громадсько-політичних обсервацій 

(«Патріотична реакція», «Культурним фронтом», «Правильник, як поводитись на 

загальних зборах»). Наратор завжди присутній. Він – учасник чи коментатор подій, 

котрий уникає оцінок та спонукає реципієнта робити висновки.  

Містифіковану автобіографію презентує Б. Грибінський (псевд. Борис 

Олександрів), котрий вплітає факти власного життя у перипетії свого персонажа. 

Публіцист і філософ, «недобиток тоталітарних режимів», дослідник (докторська 

праця про перспективи розмноження жаб), професор та поет, який працює в залізній 

шапі й у виданні «Наш Вік», має одночасно декілька функцій. Свирид 

Харлампійович Ломачка виступає наратором, обсерватором, учасником події, 

адресантом й адресатом вигаданих чи реальних осіб (лист дядька Гордія, віщування 

Порфирія Горотаки – Юрій Клен і Л. Мосендз), співрозмовником і alter ego автора. 

Відображаючи буття українців у СРСР і Канаді, оповідач, якому притаманна 

самоіронія (всі письменники – генії), висвітлює національну трагедію, викликану 

зовнішніми та внутрішніми чинниками. Він ототожнює колгоспну систему, чужу 

«німецько-совєтську» війну й голодомор з етноцидом українців («Моя біографія»; 

промовиста назва села – Безштаньківка), викриває ренегатів («Булька на болоті») та 

союзну політику доносів, репресій, шпигунства й вербування («Дещо про Гамбурґ, 

вареники, цибулю і про одну політичну розмову»). Практику тоталітарного режиму, 

котрий вправно послуговується прийомом кривого дзеркала, мистецьки відображено 

в «Листі з України». Твір містить три зразки епістолярного жанру, де перший – 

іронічна історія емігранта, другий – саркастична відповідь материкового родича, 

третій – радянська реінтерпретація первинного тексту.   

На відміну від Батьківщини, впокореної страхом, еміграція швидко звикає до 

нових умов, заради виживання відкидає здібності, фах («На футбольних змаганнях», 

«Як художник Морока опинився в трупарні»), нехтує самобутністю («Метаморфоза 

Марка Онучі»), дає брехливі обіцянки й керується винятково прагматизмом 
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(«Фольклорне прізвище»). Тому організатори конференцій та навіть вечорів 

ушанування забезпечують присутність голубцями, танцями, співами, дискусії 

зведено до побутових суперечок, а фінальним акордом є англійський гімн («Мово 

рідна, слово рідне», «Як я посварився з магістром Холєвкою», «Завойовуємо 

Америку»). Тож національна належність притаманна лише прізвищам, які заразом 

вказують на риси носіїв: директор Хитрий, теща – пані Щипавка, співачка Галина 

Гей, різник Тупиця, інженер Загумінкевич, редактори Чечітка і Перепелиця, інженер 

Паскаришин, віршомаз, автор збірки «Шабля й печінка» Півень (псевд. Яструб, 

Орел), поет Голопупенко, знавець літератури Дур-Ман, професор невідомих наук, 

доктор Мудрик, художник Морока, панство Милі.   

Прозаїк вдається до сатири й сарказму, відображаючи яскраві живі характери, 

які відрізняються мовленням, поведінкою, шлунковими і пісенними уподобаннями. 

Конформісти-зрадники наслідують «акання», впиваються горілкою під супровід 

музичного уславлення Москви та влучної вказівки у вигляді реклами таверни 

«Червоний блазень» («Розмова з тов. Кравчуком»). Натомість асимільованим 

переселенцям властиві макаронізми, позірне захоплення для них незрозумілими 

модними джазовими мелодіями («Візита в милої Стефи»). 

Б. Грибінський презентує «фейлетон дуже схожий на дійсність». Він обирає 

коло персонажів, які водночас виступають узагальненими образами та індивідами, 

котрі, ймовірно, мають прототипів. Наратор постійно апелює до читача-друга, 

котрий опиняється у визначеному товаристві. Достовірність постаті оповідача і 

перипетій забезпечують реальні особи (Р. Єндик, І. Манило, І. Сапун – псевд. Іван 

Деснянський, Т. Курпіта – псевд. Теок, Ярема Галайда, Олег Стюарт), видання 

(«Гомін України», «Пу-Гу»), організації (СУК, СУС) тощо. А в художній сповіді «З 

нотатника» відбувається злиття автора й героя, оскільки підкреслено головні 

проблеми існування українства (забуття культури і мови, шлункова філософія, 

маргінальність, банківський рахунок замість людини), колізії творчої особистості 

(виснажлива фізична праця, матеріальні нестатки, мистецька діяльність як справа 

фанатиків-ентузіастів) та основний імператив, що полягає у «сродній праці» за 

«великого життєвого оптимізму». В жартівливо-серйозній передмові до збірки 
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«Свирид Ломачка в Канаді» редактор Хведосій Чичка (І. Качуровський) зазначає: 

«... у великих гумористів, до яких, без сумніву, належить і проф. Свирид Ломачка,  

дзеркало пряме, рівне і просте, а крива та дійсність, до якої вони, гумористи, 

підносять своє дзеркало. І в умінні знайти, і під певним кутом віддзеркалити 

кривизни довколишньої дійсности, полягає, на нашу думку, секрет Ломаччиної 

геніяльности» [205, с.3].  

Третя модель виокремлює варіативного наратора. Творчість Ганни Черінь 

(спр. Галина Грибінська-Паньків) можна визначити рольовою прозою. Авторка 

виступає від свого імені, долучає власні риси в образ «хитрої Макітри», а також 

вкраплює суб’єктивний фемінний погляд у постаті маскулінного наратора. В її 

гуморесках висвітлено колізії українців-переселенців у Сполучених Штатах 

Америки, зважаючи на спостереження і досвід. Увага письменниці зосереджена 

здебільшого на показі побутових реалій. Однак саме крізь призму особистісних 

перипетій змальовано суттєві проблеми етнічної ідентифікації, національної 

самобутності й громадянської свідомості. Наприклад, у кличці та долі собаки 

відображено зміну влади, тотожне ставлення до колишніх (радянських) і нових 

(фашистських) окупантів на теренах України («Гітлер – Сталін»), ілюзорну 

відданість тоталітарному режиму викрито в непоганому заробітку талановитих 

материкових гостей під час концертів, що виявляють страхи обох учасників події 

перед НКВС-наглядачами чи осудом щирих утікачів-патріотів («Інтермедії»). 

Натомість у листі палкої захисниці репресивної держави, наче «між іншим», з-поміж 

типових сексотських дописів містяться певні штрихи, котрі формують справжню 

візію буття – голод, злидні, арешти («Оповідання звідти»), в мандрах поета виринає 

прагматизм сучасного устрою, коли роль індивіда визначає сума коштів («Володар і 

раб Фльориди»), грошовий вимір сімейних стосунків, комплекс меншовартості 

підкреслює нестримність асиміляції («Рача трава», «Казка про трьох дочок і трьох 

амбасадорів», «Як ту дитину назвати?»), змістове наповнення програм та 

невігластво речників розкриває примітивізм еміграційних ЗМІ («Радіомовлення»). 

Ментальний зріз українства презентовано в сатирі «Через триста літ». 

Наводячи розмову двох подруг, авторка не тільки прогнозує шкоду людини природі 



181 

 

 

(тварини зберігаються лише у «живомузеях», а мешканці планет вживають таблетки 

замість їжі-напоїв), але й наголошує на помилках і вадах, які споконвічно заважають 

землякам розбудувати єдину державу, оскільки «марс-упівці» досі б’ються з «у-

венерівцями» й дискутують із «карпато-місячниками». (До речі, назви модерних 

етногруп відповідають політичним організаціям.) Проте головною причиною 

відсутності об’єднаної громади постає суцільна інертність, байдужість сонної та 

лінивої більшості, котра обирає позицію невтручання і сконцентрована винятково на 

егоцентричних інтересах, пасивно спостерігаючи за безперервними сутичками своїх.  

Часто Ганна Черінь презентує фемінний погляд на звичні речі, актуалізує тему 

рівноправ’я («Штани», «Я і мої діти», «Моє нове авто»), що дотепно представлено 

завдяки зміні найменувань в гуморесці «Інспектор Мокрина» – баба, тітка, леді, 

котик. Письменниця вдається до висміювання чоловічих амбіцій («Пан Ситуація», 

«Хлопці, не женіться!», «Голова і ноги», «Як розбив, то купив», «Не кажи “гоп!”», 

«Заморожування»), студіює жіночі правила поведінки («Їдьмо на коцюбі!», «Як 

треба усміхатися», «Я ощадна», «Зачароване коло», «На закупах», «Додавання й 

віднімання», «Баба Палажка в Америці» – трансформація персонажів Івана Нечуя-

Левицького).  

Виступаючи наратором, авторка залучає персоналії, кепкуючи з колежанок та 

себе (Марія Бек, Ірина Книш, Оксана Ґенґало, Ірена Варивода), популяризує видання 

«Жіночий світ», діяльність СФУЖО (Світова федерація українських жіночих 

організацій), Золотого Хреста, («Спіймано на гарячім», «Нонсенсаційний анонс», 

«Наслідки літературної слави», «Нехай живе Різниця!», «Репортаж про моє весілля», 

«Ні вище, ні нижче, а якраз посередині»). Крім суто фемінного первня вона 

досліджує свою професійну царину, глузуючи з римача-бізнесмена-піарника в 

гуморесці «Ультрамодерна муза» та влучно добираючи яскраві тлумачення, 

відповідні віршовані вставки – ілюстрації кожного стилю, школи, жанру і цікавий 

ономастикон для героїв-графоманів іронічної студії «Українська муза на еміграції» 

(алюзія на «Усмішки літературні» Остапа Вишні), як-от: байка (анальфабета) – 

лайкар Іван Опудало, народна поезія (плагіат) – поетеса Килина Веранда, народний 

фейлетон (побутово-політична сатира) – Іван Можливий, поезія ностальгії (туга за 
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недосяжним) – Свирид Ґудбай, безпросвітного песимізму (страждання) – Онисим 

Пес, войовничого оптимізму (барабанна поезія) – Стрибог Бомбастий, дитячої 

літератури (виховання) – Дзюнь Дитваківський, модернізм (вічно молода група, 

«далі вже йти немає куди») – бейб Еміль Світокрут.   

Своєрідним циклом, у котрому наявні усі порушені в гуморесках теми в 

анекдотичній формі, є «З міркувань Хитрої Макітри». Уміщені наприкінці збірки 

лаконічні діалоги постають водночас анотацією та підсумком однойменної книжки. 

Ганна Черінь презентує синтез двох аспектів – особистісного і громадського. Вибір 

явищ та подій зумовлений власним досвідом авторки, яка вдається до актуалізації 

своїх спостережень, уникає висновків чи оцінок, надаючи реципієнту роль 

співрозмовника й залучаючи його до спільних міркувань про національні 

застереження і перспективи. 

Оповідач є домінантою гумористичної спадщини Є. Кравченка, який 

стверджує, що сміх – «випробуваний  засіб  зменшення  психічного  напруження,  

ознака  здорової,  життєрадісної  людини,  а  також  шлях  до  хороших  людських  

взаємин» [180, c.3]. Більшість творів об’єднує постать селянина Івана Гнатовича, 

учасниками історій якого постає сам герой або його оточення. Автор надає 

персонажеві статус першого комсомольця в цій місцині. З одного боку, таке 

маркування виступає даниною радянським цензорам. З другого боку, висвітлені 

перипетії минулого, імовірно, мають показувати переваги сучасного устрою, 

зокрема, наявні антирелігійні мотиви («А почалося з крашанок», «Храм», «Що таке 

говіння»). Хоча більшість колізій відображають побут звичайної родини, 

підкреслюючи не тільки матеріальні нестатки, але й цінність кревних зв’язків, 

постійну взаємодопомогу і втрату величезного пласту споконвічних традицій 

(«Бублики», «Як мене збирали до школи», «Хіба тепер свята?», «От колись 

було…»), знайомство з модерними здобутками кінця ХІХ – початку ХХ століть 

(«Перша вистава», «Замри й не дихай!», «Живі картини»).  

Іншим маскулінним оповідачем виступає автор, який втілює власні 

спостереження в літературній формі, виступаючи учасником / обсерватором події. 

Він висміює самообман у любовних пригодах («Ой кума, ти душа», «І пішов я на 
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базар», «Ішли куми з футбола»), стосунках батьків і дітей («Дорога качечка», «Через 

Джулинку – в Африку»), невідповідності здібностей амбіціям індивіда («За трьома 

дверима», «Збірна базару», «Хід Королем»).  

Варто зауважити про рольову прозу, коли чоловіків-оповідачів заступають 

жінки-наратори, які часто презентують селянок з оточення Івана Гнатовича 

(Горпина – «Самородок», «На дачі», «Таргани», баба Варка – «Жінки можуть іти», 

«Виграли бабу», Долина Степова – «Як я царя продавала», сусідка Марфа – «Чудо», 

баба Уляна – «Ноти й оселедці», «Товариш Пардон»). Твори мають однакову 

структуру, а саме: пролог (здебільшого певна подія чи засідання, куди збираються 

мешканці села), ретроспективна оповідь (спогади на прохання молоді чи виступ за 

вимогою громади), епілог (висновок наратора, який сумує через відкидання 

духовного спадку, іронізує з минулого, повчає реципієнтів).   

М. Стрельбицький зазначає, що «домінуючим, об’єднуючим є таки зичливо 

простодушний, великодушний сміх. Як вияв істинно народного, принципово 

оптимістичного погляду на життя. Як певність моральної сили позитивної героя […] 

працьовитого, собі на умі, в чомусь наївного, в чомусь хитруватого навіть, але… не 

хитрого […] великодушна простодушність, простодушна великодушність 

Кравченкового гумору – народна риса сміхотворчості» [180, с.4-5]. Письменник 

студіює особистісні проблеми крізь призму часової проекції, залучає постать 

народного оповідача, вигуки та звертання, властиві розмові, перетворює читачів на 

слухачів-персонажів. 

Четверту модель відрізняє хронологічна визначеність, що виявляється в 

актуалізації реальних історичних подій, постатей. Наратор є головним об’єднавчим 

складником художніх творів Є. Дудара. Оповідач розмовляє з реципієнтом 

(апелятивні й спонукальні конструкції). Незважаючи на відсутність дидактики, 

наявні авторські ідіоми, які виказують смислові акценти й визначають аксіологічні 

пріоритети. Письменник охоплює різні аспекти людського життя, порушує 

актуальні екологічні («А що буде далі», «У перспективі», «Хтось над цим думає…», 

«Гришка», «Важко бути другом людини», «Хай думає кінь»), гендерні («Рятуймо 

жінку», «Подивилася світу», «Кочівники», «Гармонія»), виховні («Еліксир 
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молодості», «Дрова рубають – тріски летять», «Червона шапочка»), соціальні 

(«Всього-на-всього», «Порозпускалися», «Рохи», «Маестро») питання. 

Та найбільше уваги зосереджено на психології людини («Стружка», 

«Інтелігенти»,  «Не ті часи..», «Пошесть», «Дурному легше», «Неандерталець», «Я 

чи антия?», «Плацдарм»). Оповідач констатує владу хибних пріоритетів, коли 

«товарний вид» є визначальним в оцінці особи. Тому сучасного «аристократа» 

вирізняє не голова – унітаз. Споживацький світ відкидає розум, здібності, морально-

етичні дороговкази, духовні якості на догоду зовнішньому блиску. Іміджева омана 

популяризує комплекс наполеона, створює «імітацію досягнень» та «ілюзію 

успіхів», культивує філістерство і маргінальність. Письменник підкреслює, що 

підміну справжнього штучним варто пояснювати не тільки загальним низьким 

культурним рівнем, але й своєрідною втечею від зайвої внутрішньої роботи, яка 

полягає у самовдосконаленні, відповідальності, обов’язках. Тобто представлено 

дивну істоту в «шкаралупі байдужості» зі «сліпотою душевною». 

Соціалізацію індивіда і функціонування спільноти Є. Дудар досліджує за 

допомогою алегорії, байкарських та казкових складників. Передусім йдеться про 

вплив системи на особу. Загальноприйняті правила поведінки у певному соціумі 

змінюють чи нівелюють «Я», котре мусить підкорятися вимогам громади, якщо хоче 

бути її членом, але здатне захистити єство за збереження іманентних цінностей, 

зокрема свободи. Амбівалентність натури індивіда й антиномія природи та людини 

висвітлена у саркастичній притчі «Ненормальний дельфін». Шакали, вовки і мавпи 

не розуміють нового сусіда, котрий, замість насолоджуватись комфортом, страждає 

через ув’язнення. Тож директор списує невдячного заручника. Недаремно головним 

героєм твору стає найрозумніший ссавець. У такий спосіб автор, з одного боку, 

розкриває особливості суспільства, де порядкують керовані лицемірами й циніками 

хижаки й конформісти, які позбуваються інакших, непідкорених, відокремлених від 

юрби, а з другого, –  підкреслює дану Богом та скасовану двоногою істотою свободу 

мешканців фауни, доводить несумісність клітки і життя.   

Прозаїк аналізує тиск постколоніального устрою на стосунки. Він викриває 

репресивну політику тоталітаризму («Вовча справедливість. Байка в прозі») та 
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згубні для країни принципи кар’єрного панібратства («Якби не розтулив рота… 

(Майже байка)», «Персона грата»), виказує небезпеку відмови від власної сутності 

заради приєднання до сірої маси, фізичного комфорту («Магічна сила»), підкреслює 

загрози, пов’язані зі вседозволеністю («Фуня»), егоцентризмом та зверхністю, що 

може зумовити самознищення («Таки довели (З життя в калюжі)», «На мій вік 

вистачить (З життя черв’яка)», «Лісова казка (Для дорослих)»). Щоденна рутина 

заважає помічати важливі речі, перетворює людей на комашню, котра безладно й 

безцільно кудись поспішає, переймається дрібницями і вмирає, не помітивши красу 

навколишнього, втративши миті родинного тепла, не відчувши смаку розмаїтого 

буття («Шпичка», «Проблеми і проблемочки»). 

Крім особистого і соціального виміру людина також є громадянином, якого 

насамперед вирізняє національна належність. Є. Дудар досліджує політичні 

перипетії, пов’язані зі становленням незалежної держави, що залишаються досі 

актуальними. Порушення проблеми зміни прізвищ, зневаги української мови та 

відмови від етнічних коренів, невизначеність з упівською історією доводить 

циклічну запрограмованість України («Дерзай, Іване! Великому “русскоязычнику” з 

Малої Гарбузівки Іванові Ціпов’язу (що став Цеповязовым) на чужих і своїх землях 

сущому» – алюзія на п’єси «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого і «Мина Мазайло» 

М. Куліша, «Делікатне питання», «Какось нє такось…», «З думою про майбутнє… 

Автобіографія Гниди Калюжного, заготовлена на прийдешнє»).  

Для переконливості й чуттєвості прозаїк обирає художньо-публіцистичний 

виклад, що відображено в жанровому виборі – промови та листи. Першим 

адресантом є автор, який виступає від власного імені, залучає біографічний фактаж, 

крізь призму котрого проступає саркастично-гротескове бачення громадсько-

політичного життя в Україні («Думайте і… визначайтеся. Промова, яку я збирався 

виголосити на роковини парламенту України», «Лист запорожців – вольнолюбивих 

хлопців – московським султанам, київським ханам, кримським ханикам, обласним, 

районним, місцевим мурзам, їхнім політичним наложницям і утробним 

заложникам», «Лист запорожців – вольнолюбивих хлопців – яничарам, в Україні і не 

в Україні сущим»,  «Платформа. Промова, яку я збирався виголосити, коли мене 



186 

 

 

висунули кандидатом у великі депутати», «Спагетті. Промова, яку я збирався 

виголосити в Італійському парламенті», «Сінгапурії. Промова, яку я збирався 

виголосити у 1988 році на сінгапурському базарі»). Оратор означує «голу, босу і… 

суверенну» державу, звертає увагу на ставлення можновладців до народу як 

непотребу, гегемонію «кремлівсько-сицілійської мафії», що продовжує знищувати 

країну, викриває корупцію, котра поглинає духовність, утверджує пріоритет грошей 

та нівелює цінність індивіда, продукує зрадників – «людоморців», «язычників» 

(мова – язык), «хохлів-утробників», «задолизів», які вирізняються «собачо-свинячим 

єством». У назвах виступів ужито умовний спосіб, тобто висвітлено нереалізовану 

дію, що підкреслює марність апелювання до т.зв. еліти, прірву між громадою-

роботодавцем та її слугами.  

Другим адресантом виступає Гаврило – мешканець «суверенного» хутора 

Мозамбік, який аналізує перипетії, пов’язані зі здобуттям Україною незалежності, 

долучаючи коментарі та колізії односельців («В порядку конверсії. Лист до 

головного конструктора», «Веселые ребята. Нота мерові Москви Гавриїлу Попову 

від Гаврила з Мозамбіка», «Експерименти. Лист генеральному директорові 

МАГАТЕ», «Посланіє Генеральному Президенту», «Який Сава, така й слава. Лист 

комендантові Московського Кремля», «“Ты все смогла, моя Россия…” Лист 

Президенту “правопреемницы”», «Чудо-юдо. Лист до парламенту України», «“Дєла, 

дєла…” Лист спікеру парламенту»). Іноземне найменування і постать народного 

оповідача формують смисловий контраст, що посилюється в синтезі побутових 

картин, історичних проекцій, етимологічних знахідок, ментальних акцентів, 

геополітичного дискурсу й забезпечує трагікомічну рецепцію творів. У мовленні та 

роздумах промовця, котрий тотожний авторському «Я», письменник досліджує 

чинники втрат і негараздів своєї нації. З-поміж них виокремлено головну ваду – 

психологію кріпака, нав’язану протягом століть окупантом («валуєвсько-

романовський», «сталінсько-беріївський», «брежнєвсько-сусловський»), який 

вибудував «Союз Советских Социалистических Рабов», що ґрунтується на «вовчій 

справедливості», «русском феномене» (невідповідність думки, слова й учинку), 

«русском характере» (солдафонство і нахабство), захищає «исконно русские земли» 
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(від «конать»), а за нових умов модифікується зі «старшого брата» у «національну 

меншину». Популяризації комплексу жертви допомагають очільники й обрані 

представники влади відродженої держави. Недаремно вони виголошують 

«безвідповідальні заяви відповідальних», керують «прихватизацією», підтримують 

«постійно-тимчасовий уряд», поділяються на «постійно діючих» та «постільно 

діючих» із однаковою безрезультатною ефективністю, представляють рідкісний тип 

ФУММ (феномен українського марксиста-мутанта).   

У надмірно шанобливих зверненнях («Надвисокий пане», «Високий голово», 

«Високовисунені законотворці», «Високодемократичний пане») і підписах («З 

повагою», «З грандіозною пошаною», «З міжнародним привітом») адресанта втілено 

глузливе ставлення прозаїка до недолугих управлінців, які лише «годяться кобилі 

під хвіст». Але в листі до московського чиновника звертання виказує лицемірство й 

цинізм східного сусіда («Пане-товаришу»), завершення – відверту зневагу («Адью»). 

Третім наратором виступають постійні герої творів – співрозмовники наратора 

та знайомі Гаврила («І силою, і правдою. Відкритий лист Віті Царапкіна редакції 

газети “Вечірній Київ”», «Не хмуртеся. Звернення Вані Молдавана до народу 

України», «Сійся, родися! Новорічне віншування Вані Молдавана українському 

народові»). Адресатом промовців є «многолике» й «монолітне» українство, 

рівноправне, однак не рівносильне керманичам («умовно порядним, інтелігентним, 

освіченим і чесним» та «конкретно споживаючим, уриваючим, руйнуючим»), яке 

«знітратилося, сфосфатилося, згербіцидилося, запестецидилося», хворе на 

«остеохондроз суспільного хребта». Оратори висміюють псевдодемократичні 

реформи постколоніального простору, де плюралізм означає «плювати», а гласність 

захищає право народу на голосні вимоги за цілковитої глухоти його обранців. 

Тільки сакралізація Батьківщини («Бог – Україна»), відданість і патріотизм, 

уможливить еволюцію громади до рівня нації.  

Своєрідний підсумок роздумів та публічних виступів представлено 

рефлексією «Ми є такі…», де відображено амбівалентність української натури 

(«національні раби з королівськими апетитами» і «національні лицарі з рабськими 

болячками»), що витворює оксиморонну дійсність, в якій хлібосольний народ, 
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недужий на «утробну хворобу», залишається голодним та бідним, дає 

«визволителям» позбавити себе волі, має вдосталь «крикливих отаманів» за браком 

«тихих сумлінних воїв». Тож поки власні амбіції не поступляться загальній 

об’єднавчій меті спільнота приречена існувати в замкненому локусі, повторюючи 

помилки історії, що засвідчує сумний рефрен («такі ми є…»), який водночас є 

виправданням і докором. Важлива видозміна назви у текстовому повторі. Якщо 

спочатку наголошено займенник «ми», то надалі – «такі» зі збереженням еліптичної 

структури в обох випадках. Це засвідчує смислову модифікацію: від констатації 

колективної натури до сумнівів у доцільності її збереження.   

Проза Є. Дудара презентує комплексне бачення людини в особистісному, 

соціальному, ментальному, громадянському вимірах, студіює константні й набуті 

риси характеру окремого індивіда і народу. Оповідач, промовець, адресант, який 

завжди виступає alter ego письменника, міркує вголос, розмовляє з реципієнтом, 

представляє власні рефлексії у формі публічного звернення, що можна тлумачити 

криком автора, котрий прагне збудити націю. 

 Документалістика в особистісному вимірі вирізняє оповіді Я.Р. Курдидика 

(псевд. Максим Булька). Він висвітлює події свого життя, підкреслюючи важливі 

проблеми, пов’язані із самоідентифікацією українства. Попри те, що увага оповідача 

зосереджена винятково на еміграційних колізіях, джерела поведінки утікачів слід 

шукати в історичних процесах, які сформували або деформували психологію 

переселенця. Тому згадуючи «гітлерівсько-сталінську ідилію», наратор відображає 

апокаліптичні картини «Молоха Війни», ініційованої «двома потворами», акцентує 

нищівні наслідки окупації однакових у жорстокості, лицемірстві й цинізмі 

тоталітарних режимів та їхній вплив на психологію підкорених («22 червня 33 роки 

тому», «Підпеньки і бомби»). Як очільник Державного Археологічного Музею, він 

підтверджує катастрофічні для національної культури факти грабунку та нищення. 

Передусім йдеться про злодійські дії Росії від початку її становлення («Почнемо 

рахувати?», «Русская песня»), коли ще до Батиєвої навали зневажили Київську Русь 

(суздальський керманич Андрій Боголюбський) численними погромами сакральної 

столиці, нашої Візантії, крадіжками (духовними й матеріальними), вбивствами 



189 

 

 

родичів, що тривало протягом існування імперії, залишилось у більшовицькій країні 

та продовжується досі. «Кривава лапа “русскаво” Каїна» стиснула Україну за 

допомогою «воєнного злигоддя» і «салдатського хамства». Певно, звідси походить 

рабське пошанування т.зв. «старшого брата», котре деформувало свідомість 

вільного народу. 

Аналізуючи образи «ендіпістів», автор наголошує на відсутності самоповаги 

українців, які навіть в еміграції перебувають у лещатах, визначених росіянами. Вони 

запроваджують поруч із «ювілейками» панахиди, аби множились безцільні заходи, 

перетворюють давню традицію Зелених свят на самолюбування в оточенні 

занедбаних могил, заради грошей вдаються до спекуляції патріотичних почуттів, 

підлабузництва, проституції, злочинів, конформізму, вперто нехтують, не хочуть 

докладати щонайменших зусиль чи бояться розвиватися і популяризувати наукові та 

мистецькі знахідки, шукати невідомі, забуті, замовчувані сторінки славетної історії, 

обираючи герметичну тару «пирогово-голубцево-гопаково-вишивково-писанкової» 

культури, яка унеможливлює гідне сприйняття України міжнародною спільнотою 

(«Патріоти пісні і рахунків», «Ювілейна традиція», «По-зеленосвяточне», «Шана їм, 

чи ні?», «Культура і “культура”», «Вітаємо, але…», «Фортеця нашої печі», «А я не 

пішов…», «Ловіть злодія книжки», «Капустиця Ілька Ґулюватого», «Біографія 

хама», «Нитки до сорочки»). Недаремно Я.Р. Курдидик, наводячи конкретні 

прізвища, назви організацій, ототожнює подібних індивідів, яких добробут зробив 

«духовими і фізичними каліками», із відомим персонажем В. Самійленка («На печі 

(Українська патріотична душа)»). Володіючи даром творчості, що наратор вважає 

ментальною ознакою, нездари його зневажають, використовують лише кількісний 

бік, продукують безліч непотрібних товариств, аби уславити себе й нажитися 

(«Гроші хитрих Паньків», «Друзі мого дитинства»). Однак самоприниження та 

егоцентризм несумісні з любов’ю до Батьківщини. 

«Фуярам мостиським, офермам гемонським, файталапам паскудним» із 

«джойнерською психікою, рабською поставою, підлабузницькою вдачею» 

протиставлено персоналії, буття і діяльність яких є взірцем для земляків. Оповідач 

актуалізує постаті, котрі вплинули на нього та виступають орієнтиром у химерному 
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світі принад. Він повертає з небуття невідомі скарби («50 ґульденів» – загублена 

повість Д. Лукіяновича про кохання І. Франка й Ольги Рошкевич), підкреслює, 

радше виняток, благодійність поодиноких ентузіастів («Історія одного Петра» – 

родина Яциків). У творах презентовано трагічні для країни втрати найкращих 

представників, їхній невдячний щоденний подвиг, коли світочі мусили виживати на 

чужині, заробляючи гроші важкою фізичною працею (голова Лугу Р. Дашкевич, 

професор В. Доманицький, доктор Я. Пастернак, науковець М. Садиленко, інженер 

І. Озаркевич, лікар Я. Солтикевич). Недооцінені своїми вони, попри злиденні умови 

життя, продовжували вдосконалюватися, допомагати людям і ратувати за Україну 

(«Останній лист доктора Д.», «Ніде не записане…»). Водночас поруч із визначними 

особистостями знаходяться звичайні громадяни, які зберігають відданість своїй 

країні за її межами, пропагують мову та культуру, дають максимальну шану 

реалізованими ідеями, проектами («Писанки з Сарнії», «Загадка півтори тисячі 

загадок», «Майк з рогу Селкирк-Ендрюз»). Це справжня еліта нації, котра має «в 

душі українське тепле небо і в серці українські мальви та соняшники», а не показне 

збіговисько брехунів. 

Доречно зауважити текстову організацію. Поштовхом до авторських роздумів 

стає певна ситуація, новина, замітка тощо, котра зумовлює суб’єктивний відгук. У 

такий спосіб реципієнт може уявити оповідача, який сакралізує «Рідну Землю», 

розкриває морально-етичні принципи, духовні засади, родинні дороговкази – наче 

оголюється перед читачем, переконує в необхідності зберегти чистоту серця у диві 

Різдва й образі Маленької Божої Дитини, оскільки «шнури життєвих драбинок у 

Бога» («Що я можу їй дати?..», «Йду по ялинку!», «Пишу до св. Миколая», «Лист до 

мами мистця»). Наратор залучає ретроспекцію, вибудовуючи зв'язок минулого і 

сьогодення. Він зосереджується на часовому проміжку власного життя, що 

підтверджує достовірність зображуваного, поглиблює міркування значним 

фактажем, актуалізує важливі події в особистому («Двері в Новий рік», «Три дні до 

ювілею», «Не зовсім моя медаль») й національному вимірі («Мій райдужний 

Перший», «Неповторний почин»). 
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Я.Р. Курдидик презентує автобіографічну документалістику, адже «краще нам 

писати про себе самих, як мали б писати інші». Він викриває світську 

«мартирологію України», відверто вказує на помилки, бо «історія любить 

повторятися, а доля не любить, коли народ надто самовпевнений», та вдається 

винятково до сарказму, щоб зупинити самознищення вільної, творчої, розумної, 

багатої нації, котра через терплячість і пасивність дозволяє ламати себе. Крім того, 

синтез важливих особистісних дат із подіями державного значення підкреслює 

відповідальність кожного індивіда за власні слова та вчинки.    

П’яту модель представляє подвійний автор-наратор – особливість 

гумористичних замальовок С. Олійника, який, за В. Косяченком, «постає  перед  

нами  і  як зворушливий  лірик,  і  як  умудрений  життєвим досвідом  оповідач-

прозаїк» [267, c.15].  Назва збірки письменника – «З книги життя» – відповідає 

запевненню про те, що у творах «нема нічого вигаданого». Персонажі не тільки 

мають прототипів, але й, здебільшого, тотожні реальним персоналіям. Тобто наявна 

літературна інтерпретація власних спогадів, почутого і побаченого. Зразки народної 

гумористики презентовано в циклі «Шляхи-дороги», який складається із подорожніх 

замальовок («Ще як не буде видно дуба», «Ох і попало коням!», «Киселиця», 

«Дамочка в голубому платті»), до котрого варто долучити подібні твори, що 

розкривають яскраві характери в різних ситуаціях («Конкретна критика», «Дядько з 

характером»). Автобіографічна нарація властива художнім спогадам, де випадки 

розкривають роль і вплив літературного фаху – «войовничого», «дійового» – на 

оточення та рецепцію світу  («Це було в готелі», «Є і такі дядьки», «Цвіркун»,  «І 

трапиться ж отаке!..», «Перестарались!», «Всяке буває з гумористами»).   

До гумору та іронії оповідач вдається в історіях, пов’язаних із дітьми. У «Моїх 

перших дописах» відображено природну градацію поколінь, коли наступне 

інтелектуально вище за попереднє, оскільки не боїться змін та значно легше 

сприймає нові умови життя. Прозаїк підкреслює наївність малечі, яка вірить у дива 

(«Екскурсія на кінофабрику»), не розуміє лещат шкільної дисципліни («“Ка”, “ва”, 

“ко” та учень Федько») і прагне любові батьків («Розмова з малим Юрою»). 

Натомість образ Ковпака, котрого роззброює своєю наполегливістю хлопчик 
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(«Альоша»), засвідчує радше абсурдну жорстокість, несправедливість (батько 

загинув на війні, мати ув’язнили, залишивши дитину сиротою) радянської системи. 

Тому сучасна інтерпретація викриває саркастичне замилування «добрим» 

прислужником тоталітаризму.  

Осібне місце у творчості прозаїка посідає іронічно-сатиричний цикл                     

«З оповідань діда Гарасима» («Бджоли», «Бугаї», «Хрести», «Вино», «Паспорт»),            

де зазначено дані оповідача й безпосереднього учасника всіх висвітлених колізій –          

«з уст Гарасима Андрійовича Рябошапки в Комінтернівському районі на Одещині». 

Структура творів однакова: замах ворогів, хитра відповідь селянина, заслужена кара 

окупантам. У викладі відтворено живе мовлення, що зображає перипетії, висміює 

дурість гітлерівців та нотує настрій наратора («смішно і страшно», «Що було 

робити?», «гадаю, здається, викрутився», «послухайте, що воно вийшло», «я круть-

верть»). Хоча уперше образ сміливого і кмітливого, балакучого та відвертого, 

дотепного й мудрого «діда Чорноморця» презентовано в замальовці «Без 

лишнього». Насамкінець тривалого виступу оратора про зіпсоване колесо лунає 

головна ідея, що акцентує взаємозв’язок особистого і народного – об’єднання заради 

малої (приватної) чи великої (суспільної) мети. Смислова домінанта є лейтмотивом 

циклу, в якому події охоплюють 1940-ві рр. Винахідливість чоловіка допомагає 

зберегти майно і життя громади.   

С. Олійник пропонує своєрідну літературну іронічно-сатиричну 

мемуаристику. Він вдається до художньої рецепції та інтерпретації свого і чужого 

досвіду, представленого в яскравих життєвих ситуаціях. Оповідачі – реальні особи, 

які стають співавторами й співнараторами, витворюють мозаїку народних 

характерів та буття в особистісному, соціальному і громадському вимірах.  

Письменники-гумористи, які обирають виклад від першої особи, часто цілком 

тотожної митцю, висвітлюють феномени дійсності крізь призму індивідуального 

світосприйняття. Вони залучають до праці читача. Реципієнт постає безпосереднім 

учасником події чи розмови, актуалізує власні спогади, колізії долі, чуття, 

відгукуючись на постійну апеляцію наратора. 
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2.2.2. Образна палітра гумористично-сатиричних студій 

 

Прозаїки часто обирають об’єктом показу відому персоналію, тип, 

сформований особистісними, соціальними, історичними колізіями чи проявлений у 

певній ситуації, який залежить від зовнішніх чинників і нездатний бути 

індивідуальністю, а також явище, котре впливає на сьогодення громади. До першої 

групи можна залучити художні розповіді й оповіді О. Ковінька (псевд. Ковінька), 

який, за твердженням І. Зуба, умів, «вивіряючи на смак естетичний, художньо 

осмислювати взяте з народу, “підсвічувати” своєю думкою, щоб у незбідненій 

літературній формі подати читачеві» [158, с.10]. Лейтмотивом гуморесок є перетин 

майбутнього й теперішнього на рівні особи та людських стосунків. Здебільшого 

автор уникає показу масштабних подій, згадує про них лише в контексті розмов 

персонажів, де головним є прийом діахронічного зрізу явищ. Нові вимоги часу 

випереджають модернізацію спільноти, яка не завжди готова до модерних викликів. 

Письменник досліджує вплив суспільно-політичних змін і перипетій, 

технократичний поступ на психологію індивіда, життя громади. Насамперед 

акцентовано гендерний аспект, оскільки емансипація жінки примусила 

патріархальний світ поступитися головуванням у т.зв. чоловічих галузях. Не дивно, 

що рівність статей набуває гіперболізованого вияву в порівнянні зі скиненням царя 

та кінцем світу («Та вона, звиняйте, в спідниці…», «Отака гарна, отака гожа…»,            

«А чого ж вона співа: “уморилася”?», «Нема чого гудити Оксану»). Хоча, 

звеличуючи трактористок, бригадирок і механізаторок, прозаїк оминає справжню 

причину радянського паритету, який витворив безстатеву істоту, долучивши заради 

виживання, плану п’ятирічок та десятирічок, до найважчої роботи представниць 

фемінної статі.  

Доцільно зауважити відсутність ідеалізації устрою. Проте однобічність у 

репрезентації явища містять твори агітаційного змісту й антирелігійного 

спрямування («Ти б так ховав…», «Ви прибули на ферму», «Індивідуальна техніка», 

«Ну й видзвонюють, хоч танцюй!», «Отак, прямо і прямо…», «Мужня, чемна…»), де 

відсутні живі діалоги, натомість наявні схематичні типажі, шаблони, прорадянські 
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гасла. Однак переважають іронічні й сатиричні твори з виразними назвами, в яких 

висвітлено досі актуальні проблеми бюрократизму, хабарництва, халтурщини, 

алкоголізму («Як голова голові головою голову пригнув і стуконув», «Мандрівка з 

віником в руках», «Директиви й корективи», «Що буває, коли в крамницях трусів 

немає», «Вийди, дівчино, вийди, рибчино…», «Ну й везе нам!..», «Ублаготвореніє», 

«Штовхачі й підпихачі», «Як мене чорти на Новий рік водили…», «Розмова по 

телефону», «Доточили і газ включили»). Часом автор вдається до алегорії, 

уподібнюючи розповідь до прозової байки («Муха – комаха шкідлива», «Ох і 

гризонуло, кляте!..»). 

Структурною домінантою гуморесок О. Ковінька є мозаїчність побудови 

історії, в якій кілька епізодів складають цілісну візію порушеного питання. 

Вербальному висвітленню гумористичних замальовок властивий лаконізм і кларизм. 

Найкраще зазначені авторські пріоритети відображені у двох невеликих творах, 

котрі можна трактувати прозовими циклами. У «Котах і котячих хвостах» 

презентовано розмаїття характерів. Письменник застосовує в усіх п’яти фрагментах 

вказану тварину, але вона виступає лише опосередкованим учасником або свідком 

колізій, причиною з’ясування стосунків чи виправданням бездіяльності, крадіжок на 

різних рівнях людського буття: особистий – неприпустимість фізичного 

«виховання» дітей, що протиставляється гуманному ставленню до домашнього 

улюбленця; висміювання забобонів; кіт як привід виявити турботу про коханого; 

релігійний – показ ненажерливості церковних служителів; громадський – 

чиновницькі пояснення про брак і збитки продуктів у торговельних мережах 

апетитами котячих. Так само сформовано «Мініатюри з натури», де об’єднавчим 

стрижнем виступає весна. Шість замальовок виявляють спектр зображально-

виражальних художніх засобів: паралелізм – закучерявлені дерева й перманентні 

залізяки на голові жінки, антитеза – погожа лагідна погода і хамство навченою 

матір’ю дитини, буяння краси та молодості й нерівний шлюб, гіпербола – хомути за 

вісім резолюцій та бурякові гички на лобі через горілку.   

Осібне місце у доробку О. Ковінька посідають роздуми про сміхову царину 

літератури. Письменник дозволяє читачу заглибитись у власну лабораторію, 
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виокремлює джерела письма за допомогою специфічного сленгу. Особливістю цих 

творів є головний герой, яким виступає не автор, хоча оповідає про себе, а сміх і 

народ, у котрих вчиться протягом життя. Незважаючи на численні сатиричні 

розповіді про представників духовенства, зумовлені як спостереженнями, так і 

радянською пропагандою, прозаїк визнає мистецький хист Божим даром та 

етногенетичним кодом. Водночас він акцентує на постійному вдосконаленні завдяки 

спостереженню і всотуванню (не епігонство, натомість вміння помічати й 

вербалізувати) зразків колег, думки яких залучає, щоб реінтерпретувати, 

аргументувати сказане, почуте, побачене (Остапа Вишні, П. Капельгородського), 

літературним перегукам («Які ото дивні сни бувають» – «Фараони» О. Коломійця, 

«… Й настала безмовна тиша» – «Ревізор» М. Гоголя). Апелюючи до попередників 

та відповідаючи на закиди критиків щодо подібності характерів чи ситуацій, 

письменник слушно зауважує про невичерпність ракурсів зображення феноменів, 

адже головну роль відіграє талант інтерпретатора, його знання і досвід.  

Саме народні оповідки (усмішки, дотепи, перекази) й влучні вислови, 

ототожнені з атестацією, стають не тільки основою літературних історій, але й 

чинником формування письменника, котрий прагне віддячити пращурам-

вихователям і сучасникам-прототипам. Тому природа сміху вбирає усе духовно-

фізичне розмаїття життя з безумовною домінантою – нестримністю. Сміх є 

поліфункціональним засобом суб’єктивно-об’єктивної обсервації буття-у-світі 

(розважає, захоплює, виховує, дошкуляє, застерігає, втішає, вчить, засмучує, 

спонукає, викриває, обурює, засуджує, веселить). Тобто спектр чуттів можна втілити 

в невеликому творі, коли автор вдається до кулінарної термінології з огляду на 

жанрові особливості. Йдеться про обов’язкове використання солі (іронія), перцю 

(сатира) та гірчиці (сарказм) задля приготування твору і «сушіння страви» під час її 

подання до редакцій, аби забезпечити друк. Яскравий приклад образів тих, від кого 

залежить доля книжки наявний у гуморесці «Весна – всенародна краса!», де 

висвітлено три позиції – двох рецензентів і бюрократа. Їх об’єднує відсутність 

професіоналізму й аматорське невігластво критиків. Подібна проблема розкрита в 

інших історіях, де, як і в попередній гуморесці, помітні перегуки з «Салдацьким 
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патретом» Г. Квітки-Основ’яненка («Ослів на тваринницьких фермах не виявлено», 

«Гумореска застаріла…»).  

Занурення у професійний світ прозаїка відбувається через уявний та 

справжній діалог із реципієнтами й героями творів, реакції котрих можуть 

перетворитися на літературну відповідь («Не відаю й не знаю…», «Читаю, плачу і 

сміюся», «Як я уперше написав фейлетона і що з того вийшло», «Присилайте щось 

величеньке й чудненьке», «Соліть і соліть…», «Що таке характеристика?», «Смішне 

пригинає, смішне й виправляє», «Учіться!..», «Підписуюся обома руками», «В чому 

велич сатири?», «Коли пишу, схиляю голову»). Зазначені твори презентують різні 

жанри, як-от: авторські рефлексії, анекдоти, розповіді-спогади, публічні виступи, що 

закликають до навчання та праці над собою, оточенням, країною завдяки щирому 

сміху як універсальному поєднанні сльози й усмішки. Але структурна організація 

текстів містить сталі складники-акценти авторських міркувань. Спочатку 

письменник відповідає на популярні питання читачів, потім підтверджує думку 

життєвими зразками та, насамкінець, за допомогою художнього обрамлення, 

повторює свою позицію, котра з гіпотези стає аксіомою.     

О. Ковінька представляє власні спогади, спостереження, безпосередні зустрічі, 

розмови в літературній формі. Зазвичай, твори містять кілька епізодів, об’єднані 

спільною думкою. «Мініатюри з натури» влучно вказують на головну рису 

ідіостилю. Варто зауважити, що авторський вибір об’єктів охоплює різні аспекти 

життя задля універсального вияву ознаки чи явища.  

Другу групу представляють вікові, гендерні, соціальні типажі. Творчість              

М. Білкуна можна визначити «натурною літературою», котра вирізняється 

пізнаваними персонажами-двійниками, промовистими власними назвами, 

автоалюзіями, градаційною побудовою творів. Письменник часто висвітлює 

проблему в різних ракурсах, залучає анекдотичні ситуації, простежує розвиток 

героя, обмежуючись лаконічним викладом за допомогою еліптичних конструкцій, 

фрагментарної організації. Тож учасники історій презентують узагальнений образ.  

Доречно визначити трилогією такі твори: «Олександр Петрович», «Заспів» та 

«Правнук Мельпомени». Автор доводить, що становлення молодої людини залежить 



197 

 

 

від її внутрішнього стрижня. Актор-аматор, талановитий сільський парубок зазнає 

невдачі у місті через надмірну самовпевненість і відсутність знань. Вчитель-

практикант здобуває прихильність учнів завдяки любові до дітей та до предмета. 

Поет-початківець стає гордістю земляків, однак розуміє потребу власного розвитку 

й усвідомлює відповідальність за надруковані в обласній газеті вірші. У цих 

типажах надано портрет юнацтва, коли індивід повинен обрати мету і свій шлях. 

Подібне формування загального іміджу наявне в показі чиновників. Цікаво, 

що автор визначає бюрократизм карою Господа за непослух людини та вбачає 

застосування фізичної сили єдиним засобом протистояння з апаратом («Адам і Бог», 

«Він десь тут»). Водночас прозаїк розмежовує прохачів і гвинтиків машини у натурі 

осіб, де перші керуються чуттями, відповідно інколи можуть діяти в стані афекту, 

другі – розпорядженнями. Крім того, рівень виконавців системи він презентує 

завдяки виразним типажам, які забезпечують її функціонування – хабарники 

(«Корзина винограду»), злодії в законі («Зцілитель», «Погорів…»), тіньові керівники 

(«Сценарист»), знеособлені апатичні індивіди («Соромливий», «Той, хто шукає»), 

спекулянти («Комерції радник»). Декілька історій утворюють цілісне бачення 

дивного феномена, вигаданого й схваленого соціумом, котрий працює не на користь 

громади, а шкодить її членам заради сталого герметичного самозбереження. 

 Такий прийом прозаїк залучає для бачення родини, обираючи подружжя з 

відмінним досвідом спільного життя. Варто зауважити про варіативну організацію 

гуморесок. У творі «Серце не лежить…» героїня обґрунтовує свої висновки 

аргументами-оксиморонами. Абсурд нарації, який, до речі, також домінує в історії 

«Ваня… іменинниця», виступає чинником характеристики трьох персонажів – 

свекрухи-оповідача і двох невісток. Натомість анекдотична ситуація стає осердям 

гуморески «Серця чотирьох». Заробітчанський обмін та відстань допомогли оновити 

почуття, виявивши бажання бути поруч. Діалогічна форма викладу превалює в 

«Гірчичному місяці», що не тільки дозволяє розкрити емоційний запал молодої 

пари, котра лише починає притирання у щоденному побуті, але й своєрідно 

висвітлює сімейні колізії. Саме розмова Лариси й Віктора має усі композиційні 

складники шлюбної епопеї: від невиконаних обіцянок, спізнень через роботу до 



198 

 

 

ревнощів, загрози розлучення і, зрештою, примирення та прийняття іншого, яким 

він / вона є, завдяки довірі, повазі, коханню. 

Образи пияків у творі «Дуб звалився…» також розкриваються в діалозі, що 

має структуру «теза – антитеза». Головна особа виступає об’єктом розмови, де 

викрито причину смерті – алкоголь. Натомість у «Сніговій людині» відображено 

розмаїття сприйняття і наслідків банальної події: захват селян від імовірної зустрічі 

з марсіанином, очікування хлопців, які знайшли п’яного тракториста й здобули 

смачну винагороду, що стало стимулом для подальших досліджень кучугур, розпач 

голови Оникія Артемовича, котрий замість наукового відкриття чекає на звільнення 

за втрату державного майна. Автор зміг надати читачу і портретну, і ситуативну 

картини одного явища, залучивши ефект оманливого сподівання для персонажів та 

реципієнтів. 

Доречно виокремити двійників у творчості М. Білкуна, які алегорично 

відображають феномени й риси характеру. В сатирах «“Доброзичливий” Архип», 

«Іван Савич застерігає», «Смерть Івана Карповича» висміяно мізантропа, у «Медузі» 

та «Ідеальному індивідуумі» – ябеду. Зазначені твори подібні за структурою. 

Письменник не описує та не оцінює персонажа. Він формує алегоричний вияв 

ознаки у фрагментарному портретуванні героя.  

Крім життєвих ситуацій, художнього втілення типів і явищ, прозаїк порушує 

питання, важливі для його діяльності – літератури. Зокрема, він актуалізує проблему 

популяризації красного письменства («Як заінтригувати читача, або мистецтво 

писати анотації»), графоманів та утилітарного ремесла («Запрошення до ”творчого 

пошуку”. Напівжарт-напівпосібник», «Смерть романіста», «Хто це такий?»), 

аматорської псевдокритики («Як рецензувати рукопис»). Однак найбільш влучним і 

дошкульним текстом є пародія «Гримить барабан», в якому викрито ілюзію 

мистецтва соцреалізму й радянського устрою загалом. Автор навмисно 

«перестрибує» через розділи, доводячи їх змістову порожнечу, відверто висміює 

стадну свідомість, нівеляцію особи у штучних колективах, прірву між показним та 

істинним, наслідує т.зв. творця-робсількора, який здатний винятково до чтива, 

насичує книжку шаблонними персонажами, однаковими сюжетними лініями, де 
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відсутня інтрига і внутрішні конфлікти, знищена індивідуальність, відкинуто 

актуальний смисловий стрижень. Ю. Ячейкін підкреслює «органічне злиття гумору і 

сатири» у «зриванні удаваної личини» М. Білкуном [31, c.9], творча спадщина якого 

вирізняється узагальненими образами типажів, розкритими завдяки влучним назвам, 

дотепним ситуаціям, що увиразнюють іронічну або сатиричну домінанту, 

акцентують змістове осердя твору.  

Типи властиві також творам В. Чепіги, але він вдається до циклічної 

організації літературного матеріалу. Письменник послуговується іронією та 

сатирою, аби дослідити природу особистого й суспільного життя, викрити недоліки 

т.зв. «ідеального» радянського устрою в образах працівників різних галузей. У 

книжці «Прощавайте, віруси» є три цикли, кожний з яких має об’єднавчий стрижень 

та смислову домінанту (громадська, соціальна, родинна). В усіх творах першої 

частини «Секрет успіху, або ж – метаморфози» фігурує пан Зякін, який має 

«вищесередню» освіту за спеціальністю «адміністратор широкого профілю» та 

уособлює типового чиновника. Чоловік займає керівні посади в різних установах, 

незалежно від кваліфікації або попередніх здобутків. Дурень і неук демонструє 

надмірну активність винятково задля показного прислужництва. Недолугість 

очільника зумовлює катастрофічні наслідки (фінансові збитки, спекуляція, 

крадіжки, хабарництво, екологічні втрати, виробництво низькоякісної продукції, 

популяризація утилітарного псевдомистецтва). Ілюзію діяльності яскраво зображено 

в установах-химерах – «науково-дослідний центр по координації контролю за 

виконанням рішень по координації» («КОКОЗАВИКО»), що, зрештою, 

перетворюється на клуб шашок («КОКО»), або «керівництво конторами по 

керівництву газовими підприємствами» («Керогаз»). Дефіцитна правда відображена 

у титульних метаморфозах: «Кафе зразкової культури» відзначається ідеальним 

обслуговуванням за відсутності їжі.  

Автор підкреслює абсурдність призначень за лакейськими, панібратськими, а 

не професійними якостями, що призводить до засилля безглуздих рішень, 

розпоряджень і наказів, які знищують установу, мережу закладів і навіть галузь. 

Натомість людей, котрі прагнуть змін, звільняють і карають, унеможливлюючи 
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ініціативу. Прозаїк застосовує ономатологічний принцип, акцентуючи ознаки 

радянського устрою (місто Дрімучий Ліс, витверезник «А завтра знов», товариства 

«Алкоголік-трудівник», «Приходьте – не пошкодуєте», комбінат Третьосортних 

меблів, кооперативи «Кооптар», «Лантух і підметка», мистецька артіль «За готівку», 

літоб’єднання «Повзунок і пустушок»).В. Чепіга залучає градацію в побудові циклу. 

Кожний твір відображає посадове зростання, кумулятивний принцип (звільнили за 

незадовільні результати – призначили), Зякіна, який, позбуваючись розумних і 

чесних працівників, робить карколомну кар’єру від члена профспілки до директора 

заводу «Всіляких препаратів та Різного устаткування». Прикметно, що персонажа не 

індивідуалізовано. Показуючи універсальність чиновника, письменник висміює не 

тільки тип бюрократа-невігласа, але й владний апарат загалом, оскільки той 

відповідає за керівні призначення; пропонує читачеві оцінити свідому бездіяльність 

і лояльність очільників країни до «зякіних».  

Водночас в останній гуморесці «Посоромлення Флінта» лунає недвозначний 

натяк на злочинну організацію урядових структур, адже навіть пірата вражає абсурд 

устрою, коли гроші зникають у чиновницькій безвісті за відсутності будь-яких 

висновків. Присвятивши цикл образу типового чиновника, у другому розділі 

«Ланцюгова реакція» презентовано розмаїття пізнаваних персонажів – п’янички 

(«На живе місце»), хабарники («Вакансія»), лінюхи («Соціологічне коло»), 

підлабузники («Цілком серйозно», «Золота людина»), плагіатори («Жарти часу»), 

скнари («Останній день Мар’яна Гвинтоняка»).  

Осібне місце посідають гуморески, в яких за допомогою типажів розкрито 

реалії повсякдення. Крім суто буденних питань, пов’язаних із культурою виховання 

(«У мистецькому храмі»), сферою обслуговування («Бумеранг»), житлово-

комунальними випробуваннями («Прощавайте, віруси!»), неуцтвом і нахабством 

очільників («Осяяння», «Благодійники»), ілюзією добробуту («2-97 зазнає краху»), 

письменник наголошує на вкрай актуальній екологічній проблемі («Декоративний 

дим»). Він представляє мовну гру (планета Пси-Хи), аби довести, що поступово 

вбивати себе і своїх дітей, знищуючи природу, можуть лише божевільні. 

Окресливши громадський та соціальний виміри життя, письменник зосереджується 
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на родині у розділі під назвою «Активне виховання». Тож можна виявити зворотну 

градацію побудови книжки: від наслідків до витоків. Адже батьки, стосунки між 

близькими формують комунікативне поле, яке, зрештою, визначає становлення 

окремого індивіда зокрема і спільноти загалом на всіх рівнях. 

Доречно звернути увагу на цикл «Випадки на колесах», в якому автор поєднує 

драматичний та новелістичний складники – діалогічна форма викладу й несподівана 

кінцівка. Історії об’єднує спільний простір. У тролейбусі відбуваються перипетії, 

пов’язані з людським фактором, а саме: ведмежі послуги («Неуважність»), 

мізантропія («Смерть Нюкіна»), кохання з першого погляду («Контролер і “заєць”»). 

Осердям гуморесок В. Чепіги є типаж, який детермінує події та завжди має 

константні риси, що визначають його світосприйняття і стають аксіологічними 

показниками суспільства.  

Третю групу представляють автори, які з варіативних проявів особи у різних 

перипетіях складають довершений портрет визначеного образу. Унікальністю 

авторського «сміхового» доробку П. Крата є монообразність і єдина композиція 

творів. У сатирично-саркастичній спадщині о. Проколупія (збірка «Лубенський 

монастир. Веселі оповідання») художні розповіді мають однакову структуру і 

локальну визначеність (Полтавщина), крім останнього твору (канадські поселення 

українців). Письменник не тільки висвітлює справжню сутність ченців, але й прагне 

дослідити причину їхньої вседозволеності.  

У п’яти історіях автор акцентує певні деталі (фізіологічні прояви), наводить 

неординарні дефініції (чернець – духовна істота, чоловічого і ніякого полу), 

несподівані порівняння (православна місія – збочення), залучає промовисті 

найменування (брат Купина-Незгашений, отець Микола Копа-Овсієнко, підтирало 

Йосиф Кунцевич), нонсенс, парадокс (брат Ісаакій взаємно кохає брата Акакія, 

«непорочного», від чого народжується телятко-синок Андрій; М. Гоголя 

звинувачено в україножерстві через показ розпусної Солохи, відтак, наклепі на 

українок, у «Ночі проти Різдва») і паралелізм («молода гетьманша Весна» дарує 

розквіт природі як у серцях запалюється пристрасть).  
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Попри загальну сатиричну тональність прозаїк порушує надважливу 

проблему, що полягає в необхідності розрізняти віру й релігію, котра часто виступає 

прикриттям нечисті, ошуканства, неуцтва замість пізнання Бога, життя і самого 

себе. Він викриває наслідки протиприродного целібату, культивування гріховності 

людського тіла, що зумовлює розпусту («Святвечір», «Як монах вродив теля?»), 

спричинює психічні розлади та суїцид («Причта про релігійний фанатизм»). Крім 

того, протягом п’яти історій відбувається градація характеристики образів ченців, 

кульмінація котрої відображена у прізвиську брата Паладія, здобутого в Канаді, з 

оповідання «Місіонар» – «The old Devil». За мету діяльності священика править 

рабське покорення громади, яка, боячись Страшного Суду, терпить приниження, 

визиски й насилля. Зображуючи ганебні вчинки чернецтва, наратор вказує на 

безглуздість покори українців, їхнього добровільного схвалення відверто зухвалої 

поведінки отців. Тому випадки опору свавіллю священиків, які розуміють лише 

силові методи переконання, залишаються поодинокими спробами навчити 

Господніх послушників служити Всевишньому, допомагати пастві («Ігумен 

Білошапка і його реформи»). 

Письменник, послуговуючись засобами комічного, прагне переконати 

земляків позбутися власного глупства, доводить безпомічність не тільки письмових 

аргументів, але й наочних фактів супроти підсвідомих пересторог. Недаремно він 

обирає наратором представника тієї самої верстви, аби підкреслити правдивість 

історій та цинізм ченців, адже долучає народні приказки, які вивищують, а радше 

показують ставлення громади, панотців («не пхайся ще за життя в святі», «скачи 

враже, як пан каже», «не пхай розумної голови межі дурні»), констатує безкарність 

духовенства завдяки ілюзії небесного спасіння попри очевидні злочини, котру 

забезпечує самообман українства. 

Моногероєм та відвертою самоіронією (обіграна назва журналу «Ми і Світ», в 

якому прозаїк був редактором) вирізняється творчість М. Точила-Колянківського 

(«Бомби на весело», «Амбасадори», «Товпа»), котрий висвітлює духовну деградацію 

переселенців у Канаді. Письменник представляє цілісний образ українського 

амбасадора. Він порушує звичні для земляків проблеми розбрату («А ми не 
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розсваримось!», «Нечисте»), асиміляції («Невмируща культура наша», «Знаю, вам 

сумно сьогодні»), егоцентризму («Щоб не пошкодити рідним», «Дефіцит», 

«Пригода з духом»), конформізму («Миколаївська містерія», «Для вас, світлості»), 

інертності («Довгому труду, довге відзначення», «Чуда медицини»), байдужості 

українства («Промовець», «А ви не мусите!», «Я був дурний»).  

Найбільшою вадою національної громади є відсутність адекватної оцінки. 

Цікаво, що йдеться не про комплекс меншовартості, а, навпаки, про невідповідність 

індивідуальної мізерії більшості геройському самосприйняттю. Власна ідеалізація 

своєї персони зумовлює руйнацію не тільки особи, але й нації. Автор викриває цей 

феномен завдяки виразним номінативам і атрибуціям, витворюючи цілісний 

узагальнений образ «амбасадора України». У виборі високого дипломатичного 

рангу повноважного представника держави / народу міститься гірка іронія, оскільки 

переселенці-втікачі радше уникають зобов’язань щодо збереження етнічної 

ідентифікації в екзилі, плекають спогади про Батьківщину та звіряються в 

невичерпній любові без будь-яких дій винятково задля статусу.  

М. Точило-Колянківський надає різких характеристик, залучає оказіоналізми 

та бавиться з різними мовними елементами, які формують портрет горе-посла. Він 

висміює титульні забаганки, показуючи, як через надбажання долучитися до гучних 

зібрань спадкоємців славетних пращурів подружжя тлумачить закінчення прізвища 

«-кий» належністю до гетьманського роду («Не такий-то з’їзд влаштуємо!») чи 

жорстоку конкуренцію заради Пантеону в однойменному творі «Безсмертники», 

зверхність доктора Задриноса («Про те, і це, культобміну не виключаючи»), 

створення «автопротикандидатурою» одночленного «Братства Ревних 

Революціонерів» («З анналів партії БРР»); підкреслює зловтіху від негараздів 

земляка по обидва боки світу («Химерна любов»), зіставляючи, різні за 

розташуванням носіїв, але однакові за наповненням ненавистю, старокрайову та 

еміграційну антипатії; вказує на пасеїзм і герметизм у «назадницькому» автобусі й 

модерних волах («Воли, чи автобус?»); дивується невмінню розрізняти зерно               

та полову, коли шанують редакторів Скорописенка і Великопростірного й 

літературного багатоіменного нездару – Писара Писаренка-Писаровського або 
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Драматурга Драматургієнка («Графоман безсмертний»), святкують «тривіршове 

ювілейне видання» 60-річного неука («Геній»), визнають справжню духову еліту 

лише після її смерті – помирає від нестатків борець і меценат Колишній, без 

підтримки земляків закривається книгарня пана Книголюбенка («Колишній», «Яке 

неподобство!»); обурюється примітивною презентацією культури нації та 

нехтуванням історичних реліктів («Так ось нас помітили!», «Славень», «Звільніть 

культуру!», «Чужинні гості», «Я професійний»); наголошує на псевдовідданості 

пасивних / активних патріотів («Мусив умерти») і браку прийдешнього покоління, 

бо сьогочасне здатне хіба що взяти участь у «Братстві доброї смерті» чи стати 

подружжям Натуралізованих («Українська армія», «Чудо-дитина»); вражає 

констатацією культивування українства себе в образі вічної жертви, котра плаче, 

скиглить, просить, прагне матеріальної вигоди, що втілено в «баранячих очах», 

трактуванні кожного як «тому історії многострадального народу», осанні «ненько-

українській» людині й «антинаціональній вдачі свині» у членів «скитальсько-

ангельської громади», чиє сумління тотожне НЛО («Емерит», «Ану ж калатне?!», 

«Між дипломатами», «Жабориння», «Пограмки, та ще й академічні», «Журавлі», 

«Флора й фавна патріотична», «Не той світ»).  

Аналізуючи «подивугідний» етнос, письменник означує невиліковну хворобу 

– «духову алергію проти своєї шкіри», властиву «мімозно-вразливим» особам 

(«Веселий народ ми, Українці», «Титули»). Тому «окремо від нації заіснувала 

еміграція», котра не цікава нікому, крім себе («Бідний народ», «Порох єси і в порох 

обернешся»). Ті, хто «вивтікав» не хоче боротися («Виспівати б та виворожити б»), 

відкидає правду («Доброчинні таблетки»), боїться примар минулого, навіть якщо 

помирають від голоду найближчі («Щоб не пошкодити рідним»), уміє тільки 

руйнувати («Допоможіть, шляхетні громадяни!»), соромиться мови й культури 

(«Народ ми уважливий»), задоволено співчуває землякам в Україні, лише коли 

поневолені мовчки терплять («Я й контакти»), внаслідок чого множаться Івани 

Патріоти, Семени Партійні, Грицьки Хитрі й Паньки Політичні, якими керують 

Антипи Люциперовичі.  
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Мовні знахідки виступають особливостями авторського ідіостилю. Та прозаїк 

вдається до експериментів із формою, щоб увиразнити смисловий стрижень твору. 

Наприклад, символіка кольору передає сутність людини, її вдачу, любов до масок 

висвітлено в рожевих, золотих, чорних та, найгірших, партійних окулярах, а перехід 

викладу з розповіді на діалог точно відображає часові зміни, що корелюють чуття і 

стосунки («Весняне»). Натомість у творах «І кожному зась, і кожному цур» й 

«Уявіть собі, коли б так» анафора виказує змістову градацію. 

М. Точило-Колянківський презентує цілісний образ типового переселенця та 

комплексну картину еміграційної України завдяки яскравим і влучним вербальним 

акцентам. Він висвітлює важливі для кожного, принаймні так мусить бути, питання, 

ототожнюючи сатирика й дантиста, які «порпаються в людському болі», доводить 

небезпеку розпорошення, коли міжнародна спільнота, байдужа до збереження 

окремішньої громади, забезпечує винятково фізичне виживання, що втілено й у 

назві його видання «Ми і Світ». Захист етногенетичного коду на інтелектуальному 

та духовному рівнях належить до компетенції справжніх амбасадорів не за рангом, а 

за відповідальністю, оскільки самоусунення від реальних проблем народу зумовить 

зникнення унікальної нації.   

Опанас Бритва (спр. О. Барчинський) досліджує життя української еміграції 

та діаспори в аспекті питання денаціоналізації. Він виокремлює псевдопатріота, 

натуру якого формують кілька типажів, набуває цілісної характеристики завдяки 

показу подібних персонажів за різних обставин. Автор висвітлює певні риси 

відмінними зображально-виражальними засобами, витворює комплексну візію 

деградованої людини. У першій гуморесці збірки «І таке буває» заявлено лейтмотив 

усієї творчості. Фантасмагорія «Візита Каменяра в Сіднеї» містить зміщені 

координати, однак не тільки часово-просторові. Адже підкреслено прірву між 

удаваним та справжнім за допомогою антиномічних пар: сон – дійсність, ілюзія 

діяльності – реальність, слово – вчинок. Зазначену невідповідність Опанас Бритва 

висвітлює в уявному діалозі, який перетворюється на монолог гостя – І. Франка, 

оскільки заперечити або спростувати його аргументи співрозмовник не може. Гучні 

святкування-шанування геніїв лишаються єдиними об’єднавчими заходами 
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української громади, яка обирає асиміляцію замість самобутності, проголошує 

пасеїзм досягненням, функцію Народного Дому зводить до самолюбування голів, а 

балачки про славетне майбутнє називає запорукою розвитку. Проте найважливішу 

помилку спільноти визначено в актуалізації постаті Мойсея та однойменної поеми 

Івана Яковича, що набуває полісемантичного звучання. 

По-перше, письменник наголошує на сумній повторюваності історії земляків, 

які нехтують її уроками. По-друге, він обурюється браком виконання палких 

обіцянок і яскравих проектів, та найважливіше – відсутністю консолідації, що стає 

причиною поступового зникнення народу.  

Опанас Бритва розкриває типи, які заважають розвитку нації. Конформісти й 

філістери представлені в таких сатирах, як «Може хто порадить?», «Дещо про 

засідання (Без політики про політику)», апологети шлункової філософії – 

«Експедиція», «Збірщик», демагоги та пустодзвони – «Політикоманія», «Історія без 

кінця», «Промова без приготування», «Літературно-мистецький вогонь». Прозаїк 

підкреслює особливості ментальності, часом набуті через колоніальний досвід, які 

заважають і унеможливлюють розвиток та навіть існування українства. Йдеться про 

комплекс меншовартості («А вони нас зразу ж полюбили», «Інтерв’ю», «Завтра о 

п’ятій», «Сестрінок мільйонера»), пасеїзм («Жінка з Дрогобича», «Чи живий він 

ще?»), крайній індивідуалізм («Зустріч з Остапом Одинченком», «Чому не можна 

критикувати»), розбрат і взаємні звинувачення у зраді («Ми й вони (Гумореска крізь 

сльози)», «Листи з Америки», «Нотатки з подорожі», «Скільки нас в Австралії?», 

«Не виконали норми»), духовна втрата молоді («Винна демократична влада», 

«Проблеми нової ґенерації», «На оклепану тему»). 

Своєрідним уособленням і підсумком літературної студії з українства  

виступає авторефлексія «Думки в темряві». Називаючи реальність вкрай «сонливою 

темою», письменник викриває самообман т.зв. проводирів нації, коли оратори 

формують ілюзію майбутнього й нехтують проблемами сьогодення. Тож він 

порушує досі актуальне для українців питання про вибір між культом утопічної 

прийдешності та важким, але необхідним поступом тут-і-зараз.       
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Варто зазначити, що у творах прозаїка наявні народні й авторські сталі 

вислови, новотвори, оказіоналізми (допиватись до чортиків – дипсоманія, 

протинаступ, політикоманія, круглостольники, засідознавці, загумінковий характер, 

оклепана тема, поети з Божої ласки та з Божої кари, програма «сам-себе-побий»; «на 

здогад буряків», «історія виссана з лівого пальця правої ноги», «хоч сядь та й плач, 

хоч стань та реви», «раді б до неба, але вмирати ніхто не хоче», «Основною 

причиною розводів є шлюб», «Війна зробила з людей овечок», «Чи можна ще щось 

додати? Чи потрібно? Муха не сяде», «Час – найбільший ворог людської пам’яті»). 

Творчість Опанаса Бритви – «тонкого психолога, великого гуманіста, 

філософа-стоїка» (Я. Маслак) – постає унікальним втіленням одного образу, котрий 

складають варіативні типажі, у характерах і долях яких висвітлено чинники, що 

зумовлюють деградацію та знищення українства, залишаючи його на маргінесі 

міжнародної спільноти. 

Четверту групу вирізняє історична персоналізація. Сатирично-саркастичний 

доробок А. Калиновського (псевд. Іван Евентуальний, Колібрі, Андрій Чечко, 

Анатоль Галан, Василь Орлик) має часову визначеність. Письменник висвітлює 

антигуманний тоталітарний устрій СРСР і викриває колоніальну свідомість 

емігрантів, а також риси ментальності, що заважають подолати рабську психологію, 

проблему межового індивідуалізму, синдром прохача. Він – «пильний спостерігач 

життя й подій, і дуже чуйливий на загальноукраїнський біль […] реагує на кожне 

зазіхання Москви на права нашого народу» [96, с.6]. 

Головними героями саркастично-гротескових творів постають очільники 

радянської країни, які позиціонуються представниками інфернального світу. Автор 

ототожнює Леніна, Сталіна, Хрущова та Брежнєва з нечистим через жорстокі й 

цинічні методи керування (примусова проституція – «Державне завдання», бідність і 

фактичне рабство, позірне щастя – «Про кишеньковий годинник на руці», «Чому 

дякують сумними голосами?», ілюзорна люстрація, збереження кастовості – «Чорна 

сотня», «Жертва горпинізму», «Може й таке трапитись», еміграція-втеча – 

«Позичена дружина», «Треба було», вербування – «Добре бути чужинцем…», атеїзм 

– «Ванька-місіонер», сексотство – «Епохальний винахід», удавана демократія – «Як 
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я обирав депутатку», невігластво та нахабність генсеків – «Пресконференція в 

Москві», «Насипте нам соли на хвіст…», «Від генерального до геніального», 

«Союзні жарти», фанатичне прислужництво – «Ненадрукований лист», 

«Небезпечний фах», культ ненависті – «Абсурд психози», «Панів потопили в 

Чорному морі», «Надзвичайні збори. Містерія», відсутність правосуддя, розстріли й 

арешти – «На їхній, нічиїй землі», «Зворушлива опіка», «Контрреволюція в… 

Інтернаціоналі»), що підтверджує документалістика, наявна у творах. 

Портрети перших осіб «есесесерної» держави формуються одночасно зі 

створенням цілісної візії виживання людини в умовах репресивного устрою, 

характеристика якого вміщена у першому складнику емоційного «кат-зна що». 

СРСР ототожнено з концентраційним табором, що через паспортизацію 

«пришпилює» людей, машиною, котра «породила двадцять мільйонів ворогів 

народу», «совсмертельників».  

Кожний образ набуває оціночного виміру завдяки низці епітетів, які 

варіюються і здобувають сатиричного, саркастичного чи гротескового звучання. 

Сталін / Сосо Бесович – тактик, учитель, захисник гноблених, миротворець, стратег, 

полководець, мовознавець, геній, друг і брат, чемпіон, товариш, психолог, перший 

вчений світу, верховний безбожник, батько народів, найгеніальніший з геніальних, 

колективно-індивідуальний вождь – виступає довершеним зразком радянського 

режиму, «справжнім витвором сатанинського духу». Його попередник Ленін – 

«геній людства», «великий прогресист-гуманіст» – та посіпаки-«гробокопателі» – 

«начальник охорони Люципера» Ворошилов, «цивільний папа Римський» Хрущов 

та «доктор психологічних наук» Берія – насолоджуються «комуністичною 

свистопляскою», відкидають приватність впровадженням «Супчика» (Спеціальний 

уповноважений Почтово-Чистильної Комісії при КДБ), члени котрого знищують 

митців, звинувачують і вбивають «буржуазних націоналістів», які насправді є 

«символами людської порядності», ховаються за «відділ безпеки державної й 

небезпеки особистої», продукують сексотів – «красу і гордість совєтської влади», 

культивують «взаємопожирання» і «людоловство», котрі стають основними 

принципами існування у «щасливій тюрмі найщасливішої в світі робітничо-
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селянській державі», з якої майже неможливо втекти («Горохом об стінку», «Хай 

живе пильність!», «Що промовчав Юрій Смолич?», «Літературна показуха», «Чи не 

перехвалили Олеся Гончара?», «Політика відчинених дверей», «Трагічна помилка», 

«Людина під числом», «Аукціон»).Психологічний розріз та духовну деградацію 

країни презентовано в сатирі «Розкладання душі» за допомогою влучних порівнянь і 

антиномій: довіра – підозра, співчуття – настороженість, влада – батіг, кулемет, 

примус, герой – Павлик Морозов, Бог – Маркс, Ленін.  

А. Калиновський послуговується подібними художніми зображально-

виражальними засобами, висвітлюючи буття емігрантів. Але він підкреслює вплив 

історичних перипетій, досвіду життя в СРСР на організацію втікачів закордоном. 

Охоплені матеріальною гарячкою переселенці швидко асимілюються. Важливим 

чинником зазначеного процесу є страх, який сприяє зміні цінностей («У свинячий 

голос», «Права і обов’язки», «Орлигоріяда»), руйнує сутність («Наші за кордоном», 

«Поминки»), провокує відчуженість («Свій до свого!», «Хто ж пліткував?»), 

корисливість («Не спішить скоро умирати»), егоцентризм («Далеко куцому до 

зайця», «Бійтеся фальшивих друзів»), жебрацтво («Укуси мене, будь ласка!»), 

інертність («Прихильники старовини»), невміння чути одне одного («Про 

несмішне»), нетерпимість («Що може бути»), зверхність («Факти», «Земляки»). Брак 

єдності й стратегічного мислення заради спільної мети акцентовано в сатирі «Про 

розсварених земляків та про партії, яких немає» завдяки вигукам, що відтворюють 

недолугість ініціатив без продуманого плану та цілі у діяльності газет («бабах!»), 

спілок («трах!»), братств («шарах!»); узагальнене «івці» викриває марність 

функціонування розрізнених товариств за відсутності об’єднаної української сили.       

Виразні докази моральної деструкції письменник наводить у студіюванні 

філологічної царини. Еміграційна громада вироджується не через штучні зовнішні 

чинники, а зсередини. Зосередившись на постійному накопиченні статків, українці 

нехтують засадничими складниками самобутності народу. Вони спотворюють мову і 

відкидають культуру, підтримують суб’єктивізм невігласів, які заважають митцям 

поверховими рецензіями, не маючи ані освіти, ані здібностей, надають ЗМІ 

винятково розважальної функції та обирають балакунів своїми проводирями («Як 



210 

 

 

стати критиком», «“Свобода” шкрябається в голову», «Рутина», «Традиційне 

москвофільство, чи добровільна русифікація?», «Скарга давального відмінку…», 

«Мовознавець оскандалився», «Ненадійні дивовижі», «Соловей Іванович», 

«Спогади… Імпрези… І Тарзан…»).  

Тож література з гордості українства перетворилася на зайвий клопіт, 

письменник із речника нації – на чорнороба-ентузіаста, змушеного писати 

«хвостомахательні» листи задля «добровільно-примусового» розповсюдження 

рідної книжки («В ролі “благородного прошака”», «Обдиралівка», «Розвіяні ілюзії», 

«Слава прогресові!», «Тарарабумбія», «Громадська опінія»). Біль автора від 

суцільної духовної безвиході вповні відображено в «Небувалому базарі», жанр якого 

– «суперфантастичне оповідання» – викриває утопічність мрій щодо попиту на 

українські видання. Тому така спільнота приречена.           

 Доречно зазначити: аби посилити сприйняття, додати емоційної напруги і 

зумовити глибшу інтерпретацію твору, письменник звертається до інтертексту («Як 

посварилися Микола Батькович з Миколою Васильовичем» – «Повесть о том, как 

поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» М. Гоголя, «Як свої видавці 

в Евентуального штани з’їли» – «Як у дядька Кіндрата гусінь штани з’їла» Остапа 

Вишні). Образи Солохи й чорта, які зустрілися після Другої світової війни, 

представлені у драматичній сатирі «В ніч під Новий рік». Радянські реалії 

відображено не тільки в украй виснаженій, колись статній, жінці, згадці про 

репресованого Вакулу, показі голоду та обдертої хати, звідки герої тікають на 

Місяць, але й у модифікованій назві. Зникле релігійне свято («Ніч проти Різдва») 

вказує на відкидання Господа, підміну понять і знищення етногенетичних зв’язків.  

А. Калиновський досліджує життя українців закордоном і в «есесесерній» 

державі. Письменник висвітлює насамперед психологічний аспект, який виступає 

об’єктом перевірки тоталітарного й демократичного устроїв, залучає відому та 

приховану хроніку, оцінює історичні персоналії; послуговується епітетами, 

контрастом і антиномічними парами. У такий спосіб формується цілісне бачення 

феномена (особи, типажу, явища, події) в яскравих аксіологічних акцентах. 

Зіставляючи «урядову звірюку» та «З’єднані Держави Америки», сатирик 
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протиставляє знищення / страх – допомогу / свободу як основні засоби боротьби за 

людину і самого індивіда за збереження своєї сутності («Дух чи матерія?», «Два 

гуманізми»). Попри песимістичні візії, автор вбачає надію в прийдешніх поколіннях. 

Недаремно героїв гуморески «Діти», українського й німецького хлопчиків, звуть 

однаково – Петер і Петро. Попри бійку вони здатні подолати образу й ненависть, на 

відміну від батьків, та почати знову розбудовувати мирний світ. 

До п’ятої групи належать твори, в яких натура проявляється у певній ситуації, 

що стає межовою в долі особи чи країни. Таким творам притаманна сценічність, 

оскільки розвиток подій має часову сконденсованість. Драматичною домінантою 

вирізняється творчість Д. Вишневського, художні тексти якого можна умовно 

визначити «комедією масок» у прозі. Автор викриває личини людей та, заразом, 

справжній бік явищ. Аналізуючи різні галузі життєдіяльності, письменник 

підкреслює прірву між «бути» і «здаватися», внутрішнім наповненням людини й 

оманливим зовнішнім блиском. Він показує наслідки подібних ігор у візії 

прийдешнього «Було це в середу… Із майбутнього». Цей твір є сатиричною 

антиутопією, бо мінімальні оази природи залишилися винятково на поверхах. 

Натомість емоції громадян контролює Бюро доброго настрою, філії якого наявні в 

усіх хмарочосах.  

Автор зіставляє дитячу щирість і театральність батьків. Однак соціалізація 

сприяє зникненню відкритості й чистоти. Прозаїк звертає увагу на протилежну 

рецепцію та інтерпретацію навколишнього в цікавій двоголосній рефлексії «Пори 

року» (син і тато), підкреслює невідповідність поведінки віку, застерігає дітей 

наслідувати дорослих, оскільки кожний етап життя повинен відбуватися у свій час, 

випередити який, передусім психологічно, неможливо («Акселерація», «Дитячий 

сеанс»). Продовжуючи досліджувати колізії, пов’язані з віковими групами, гуморист 

порушує досі актуальні проблеми освіти, а саме: висміює стереотипи щодо вигляду 

викладацького складу («Жора з бухти Барахти»), страхи молодих випускників перед 

сільськими навчальними закладами, що посилено форматом викладу – нотатник, в 

якому добова фіксація виказує глобальні душевні перипетії міського гостя 

(«Золотий ключик»), глузує із завищених показників, фальшивих оцінок, показних 
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ідеальних суб’єктів-об’єктів (учні, штат, приміщення) задля перевірок («Петро 

Іванович бореться», «Фронтальне обстеження», «Власними руками», 

«Індивідуальний підхід»), невігластва вчителів («Хто ж навчить?», «Переможець 

конкурсу») та висвітлює ґанджі системи загалом в іронічно-дидактичній «Притчі 

про ластівку», де реінтерпретовано «сцену» з поеми Тараса Шевченка «Сон» 

(перелік відповідальних за помилки зазнає градації, коли найболючіше карають 

останнього – беззахисного: завідувач районного відділу, директор школи, учитель, 

батьки, дитина). 

Іміджевий аспект виступає головним в «ефекті несподіванки», адже у творах 

показано, як зміна зовнішності здатна корегувати сприйняття оточення («Овсієві 

метаморфози», «Мільйонери»), викрито химерність гендерних і статусних шаблонів 

(«Хвала Моті», «Був колись матріархат», «Чотири доби невагомості»).  

Доречно зауважити, що для бюрократичного рівня обрано інтертекстуальний 

вимір. Д. Вишневський вдається до художньої спадщини М. Гоголя. У такий спосіб, 

автор не тільки віддає належне видатному таланту, але й підкреслює інфернальність 

галузі, лицемірні, брехливі, жадібні, байдужі, цинічні представники якої мають 

зв’язки з нечистим. Відомі образи набувають нового тлумачення. Сучасний Пацюк 

обіймає керівну посаду та, крім власних чарівних здібностей, користується 

послугами робота, насолоджуючись варениками, ревно сповідує головні принципи 

чиновника, утілені в абревіатурі «Х.П.» («хай полежить») і пересторозі «коли б чого 

не сталося» («Принциповий Пацюк. З хронічки часів пасічника Рудого Панька»). 

Натомість у «Страшній помсті. Майже за М.В. Гоголем» висвітлено звичну картину 

марних черг до інертного посадовця, коли уві сні одного з відвідувачів, який обирає 

маску директора, прохачами стають літературні персонажі (Басаврюк – «Вечір 

напередодні Івана Купала», Шпонька – «Одруження»), однак навіть  вони безсилі 

проти системи. 

Алегоричний вияв лицедійства містять «Байки у прозі». Письменник обирає 

двоскладову структуру, де перша частина представляє історію зі світу фауни, а 

друга – влучну аналогію щодо стосунків і типажів людської громади. Творчість Д. 

Вишневського презентує розмаїття масок у соціумі. Він вдається до іронії та сатири, 
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студіюючи сутність персонажів, їхнє сприйняття оточенням, вимоги й стереотипи 

якого часто вимагають постійної гри, котра зумовлює втрату обличчя. Різка зміна 

особи насправді виявляється показом єства, спотвореного штучними нав’язаними 

імперативами, що дисонують із внутрішнім станом індивіда. Лавірування між «Я» 

та личиною досягає художньої кульмінації в ефекті несподіваного викриття, коли 

автор, уникаючи висновків і оцінок, розкриває читачеві подоби людини, які, 

можливо, властиві самому реципієнту.  

  Синтез особистого і громадського вирізняє твори О. Чорногуза. Несподіване 

відображення дійсності у звичній ситуації стає авторською знахідкою. Наприклад, у 

новелі «Вона була ніжна, ніжна…» спрацьовує ефект оманливого сподівання, коли 

тільки наприкінці твору читач розуміє, що йшлося не про жінку, зважаючи на опис 

зворушливої зустрічі з тендітною заплаканою істотою, а про медузу.  Письменник 

залучає всі засоби комічного (від гумору до гротеску), охоплює широкий спектр 

питань, пов’язаних із самопізнанням та реалізацією людини в родині, професії, 

громадському житті. Але кожна проблема висвітлюється на кількох рівнях, аби 

розкрити взаємозв’язок процесів і феноменів буття. 

Прозаїк викриває причини й наслідки маргінальної рецепції українців як у 

власній державі, так і за межами країни. Він презентує літературну інтерпретацію 

«свіжоджерельних новин», спростовує міфи про братерство Росії, територіальні 

апетити, де головує не історія, а географія, підкреслює нахабство й ненажерливість 

«ординської сутності», що забезпечує гегемонію Москви на теренах України 

(«Нащадки Чингісхана», «Ет русскій вопрос», «Неспортивна новина», «Краще вже 

сатану мати за брата», «По якій лінії?», «Повітряні павлики» тощо).  

Жадоба та хамство столітніх окупантів понівечили свідомість вільної нації, 

перетворивши її на безлику покірну масу, якою керує нікчемна псевдоеліта 

«духовно голих королів», партійно-ідейних тушок, «почесних злодіїв», «яничар», 

відданих лише грошам, заражених балакучістю і низькопоклонством («Абулія», 

«Віват, реформатори!», «Страшний суд», «Український кентавр», «Лист до першої 

леді», «У межах норми (з погляду сатирика)», «Українські колобки»). 

Проте,відображаючи ганебну поведінку верхівки, наратор не співчуває Меншій 
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Більшості, котра обирає роль маріонетки Більшої Меншості, що живиться «віковим 

приниженням» і «нинішньою вторинністю», використовує земляків, які дозволяють 

нівечити культуру, природу, мову Батьківщини («Павутиння», «Чи я в Бога теля 

з’їв?», «А чи на нашій?», «Зіпсована мова», «Етика зобов’язує», «Перекупки», «Тих 

я міг зрозуміти! А цих?», «Небесний ангел»).  

Цілісне бачення образу Вітчизни, ментальний портрет українців наявний у 

«Притчах». Автор вдається до саркастично-гротескового висвітлення історії легко 

пізнаваної місцини. Перший твір – візія сьогодення, другий – пошук підґрунтя 

сучасних негараздів, третій – показ можливих шляхів боротьби й актуалізація 

етногенетичної пам’яті. Україна тотожна банановій республіці, яку захоплює «білий 

хазяїн» із мовчазної згоди «аборигенів». Спочатку він забороняє мову, потім 

відбирає пам’ять, налаштовуючи дурних дикунів одне проти одного, адже «їхня 

земля буде моєю», зрештою, досягає всепоглинаючого панування, котре охоплює 

душу, мізки й тіло. Відчайдухи-патріоти у перевернутому світі постають «нібито 

бандитами-розбійниками» (вояки УПА), яких відштовхують «самоа-папуасці», 

боячись екс-загарбників. Тож навіть здобуття незалежності не змінює «чорне 

плем’я» (влучна символіка барви – примітивізм та неіснування), оскільки рабська 

свідомість заглушує вроджену свободу і самобутність, що засвідчує відкритий фінал 

у формі риторичного питання, адресованого автором собі й читачу. Притчі мають 

лише порядкові номери. Так, увиразнено втрату і теперішню відсутність власного 

обличчя самобутнього народу. 

Попри переважну більшість сатир громадянського спрямування, письменник 

розкриває низку аполітичних тем у циклі «Веселі поради». Прозаїк досліджує різні 

аспекти людської життєдіяльності крізь призму особистісної візії, презентуючи 

цікаві поєднання та проекції. Наприклад, звичні потреби актуалізують недоліки 

сфери обслуговування, котра зберігає радянську систему («Як упіймати таксі», «Як 

виграти у “Спортлото”», «Як позбутися живота»), спортивний запал корелюється з 

мистецтвом («Як грати в більярд», «Чому необхідно стати болільником?»), гендерні 

зауваги вказують на зміну ролей у сучасному соціумі («Як гострити ножі», «Як 

зробити, щоб чоловіки на чужих жінок не дивилися», «Як вибирати наречену», «Як 
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пофарбувати коридор»), особисті перипетії виявляють «емоційно наснажені душі», 

котрі нівелюють морально-етичні цінності («Куди їхати відпочивати», «Як 

поводитися в кіно», «Як поводитися на дачі», «Як поводитися на новосіллі»,                  

«Як поводитися в черзі», «Навіщо відвідувати зоопарк», «Як розгадувати 

кросворди», «Як позичити гроші», «Для вас, пасажири»), курортні пригоди 

виокремлюють екологічні питання («Для вас, чоловіки», «Як стати дикуном»,               

«Як дихати»), щоденні ритуали акцентують пріоритет оболонки над сутністю                

(«Як вітатися», «Про що розмовляти в гостях», «Як дивитися в очі», «Як набути 

славу інтелектуала», «Як приборкати сусіда», «Як запрошувати в гості»,                        

«Як приймати подарунки», «Як сервірувати новорічний стіл»), службові перипетії 

формують портрет бюрократа («Як завоювати серце керівника», «Як користуватися 

телефоном», «Як поводитися з товаришем, якого несподівано звільнили з посади», 

«Як з’їсти ближнього»), родинні колізії викривають питання меншовартості («Як 

дізнатися про походження свого прізвища», «Як дізнатися, ким стане ваша дитина, і 

як її виховувати», «Як вибирати ім’я»). 

Нейтральний прикметник «веселі» у назві циклу набуває іронічно-

сатиричного значення під час текстового аналізу. Смисловою кульмінацією зібрання 

виступає саркастична порада «Як стати рабом», де наявний синтез особистого, 

національного і загальнолюдського. Наратор звертає увагу на «самозакабаленні», 

складниками й чинниками котрого виступають гроші та самообман. Він пропонує 

вичерпну класифікацію підкорених і впокорених (залежний від побуту, звички, 

пристрасті, влади, статусу, моди), з-поміж яких первинним є «раб мимоволі». 

Оповідач висновує, що сучасний світ заполонили істоти без власних уподобань, 

мрій, поглядів, приречені до вічної гонитви за примарними благами, вигаданими 

«господарем» для тотального керування засліпленою ілюзорними дарами отарою. 

Особливістю гумористики О. Чорногуза є синтетичний показ аспектів життя у 

різних ситуаціях, які стають багатовимірною проекцією. В одному з інтерв’ю 

митець відзначає, що лейтмотивом його творчості є викриття несправедливості. Він 

досягає мети завдяки жорсткій викривальній нарації, промовистим порівнянням та 

відвертості оповідача.  
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Доречно зауважити, що письменники розкривають сутність героя чи феномену 

різними прийомами, які його увиразнюють або підкреслюють головну ознаку. 

Передусім йдеться про мовлення персонажа і наратора.  

Більшість історій В. Чечвянського (спр. В. Губенко) можна окреслити за 

приміткою до твору «Трамваєм до парку» – «з натури». Прикметна характеристика 

сміху прозаїка Ю. Бурляєм: «… виступає в ролі високої і благородної особи, яка 

збуджує прекрасні емоції, змушує глибоко замислюватись, дає поштовх до тієї 

інтелектуальної роботи, що лежить уже за межами даного твору […] Сатирик уміє 

драматично розгорнути невеличку сцену і дію, побудувати динамічний, насичений 

гумором діалог, ефектно, без надокучливої одноманітності дати монолог як 

завершену картину, що часто і є тим художнім цілим, яке визначаєм словом 

гумореска» [463, с.6,8]. Письменник може створити атмосферу місця подій лише 

одним словом: початком гуморески «В лазні» стає звучне «Шпарко!», що відразу 

занурює читача у парний дерев’яний будиночок. Він висвітлює ситуації, свідком або 

учасником яких був кожний читач. Відсутність такту і брак виховання («Лицарі», 

«М’який характер»), нищення природи («Охопили», «Вегетаріанець»), паритет 

статей («Кошмар», «Перевірка діяльності», «У дорозі»), переповнений транспорт 

(«Дачні мученики»), неуцтво («Незамінний»), сварки через спадщину («Без 

фантазії»), алкоголізм («Пивна історія», «Солідарність», «Як воно буде»), 

бюрократичні кола («Оздоровлення апарату», «Доклад і резолюція», «Товариш 

Делегаденко про лінії», «Номерок і печатка») – ось літературно інтерпретовані 

знайомі картини повсякденного життя.  

Доречно зауважити, що в художніх творах презентовано розмаїті форми 

викладу, зображально-виражальні засоби та прийоми. Передусім йдеться про 

постать наратора – оповідач, який постійно апелює до реципієнта, прагне 

переконати у правильності власних суджень і вчинків. Зазвичай, він виступає 

представником певної групи (за статтю, віком, фахом, статусом тощо), відповідно до 

проблем котрої порушує питання. Щоб довести істинність міркувань, герой навіть 

здатен перевірити їх на собі. Наприклад, у гуморесці «Стихія» море звинувачено в 

контрреволюційній діяльності, що доведено виїздом винятково через набридливі 
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закиди службовців, пробами води (солона «в чотирьох місцях»), плювками («прибой 

/ одбой»), ненормальністю «морських вузлів» і «вовків». 

Оповідач поважає аудиторію, не допускає панібратства, що засвідчують сталі 

звертання: «громадяни», «читачу», «товариші», «приміром, сьогодні», «що не 

говоріть, а раніш було краще», «даруйте мені», але водночас може порадити або 

дорікнути, якщо йдеться про важливі справи – захист природи («Міжнародне 

становище») чи збереження здоров’я («Повітря, вода, сонце»). Такий спосіб викладу 

перетворює читача на безпосереднього учасника жвавої дискусії, обурення, 

неповаги чи кпинів, надає реципієнту роль співрозмовника і співавтора, залученого 

тут-і-зараз у твір. В. Чечвянський створює ілюзію бесіди знайомих, коли в нараторі 

легко впізнати чоловіка зі свого кола друзів, колег, рідних. У невеликій гуморесці 

автор не тільки представляє знані типажі, але й передає «портрет» за специфіки 

мовлення персонажів. Еліптичні та риторичні конструкції, вигуки, розмовні 

елементи, суржик, макаронізми забезпечують достовірність зображеного. 

Письменник індивідуалізує героя чи маркує соціальну групу. Структура твору «Три 

погляди» відображає вказаний принцип текстової організації: перша реакція 

витримана в офіційно-діловому стилі (господарник), друга – у літературному з 

емоційним складником (культпрацівник), третя – в розмовному (офіціант). Подібна 

знахідка наявна в епістолярних зразках «Ювілейне листування (Листи, що пише 

публіка на свята)», де статус адресанта підкреслено зверненнями й підписами: «Ваш 

покірний» (підлеглий до керівника), «Ювілейний» (п’яничка до колеги), «Ваш до 

крематорія» (закоханий).  

Коли наратор є оповідачем, то прозаїк вдається до драматургічних 

компонентів: спочатку змальовує місце подій та стисло інформує про зовнішність, 

вік, посаду персонажа («Досягнення», «У дорозі»). Надалі панує 

самохарактеристика у діалогах або полілогах із додаванням авторських ремарок 

щодо міміки, жестів чи інтонації. Герої наче діють у своєму хронотопі без будь-якої 

сторонньої участі, а письменник лише спостерігає та нотує. Він віртуозно володіє 

діалогічним мовленням, яке виступає домінантою більшості творів. Репліки завжди 

емоційно забарвленні та відображають зміни стану й ставлення мовців до ситуації. 
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Головні особи захопливого дійства затинаються, перебивають, гарчать, 

захоплюються, шкодують, кричать – усе відображено в ретельно дібраних 

судженнях, питаннях, зверненнях, спонуканнях, залучено дотепні реакції, описи, 

відгуки, які видаються радше домисленими, може, почутими, а не вигаданими. 

Звідси походять нові значення слів і словосполучень (гумореска «Передова 

людина»: «Х.В.» – «Христос Воскрес», «Хочемо випити», «В.В.» – «Воістину 

Воскрес», «Вип’ємо, вип’ємо»; гумореска «Оскудєніє»: ліс – «зібрання дерев», луг – 

«пленум трави», поле – «житлоплоща булок»), незвичні поєднання («індиферентно 

говорить», «на ваших уважающіх глазах», «коли ти, приміром, свиня, то не лізь у 

коров’ячий відділ»), оказіоналізми («ковбасоя», «розбатькулити») чи абревіатури 

(ВОША – Всеукраїнське об’єднання шептунів-активістів – радо переказує новину 

про пана Ідіотенка, чий «пух и прах» знайдено на місці пригоди).      

У гуморесках помітне тяжіння до драматургічної організації тексту не тільки в 

названих аспектах. «Ну й часи», «Доклад і резолюція», «Христос Воскрес 

(Монологи)», «Нещасні», «Візник і Капустиха», «Собака – друг людини» мають 

фрагментарну побудову (невеликі замальовки-сценки), завдяки чому подія набуває 

динаміки й візуалізації. Автор складає мозаїку епізодів, надаючи кожному свій 

пуант, однак фінальна кульмінація збігається зі смисловим закінченням історії. 

З-поміж вказаних творів на особливу увагу заслуговує «Ярмарок у Полтаві», 

який, принагідно, варто зіставити з «Ярмарком» Остапа Вишні. Подібність 

гуморесок у точному відтворенні народного дійства, живому мовленні, котре не 

тільки формує в читацькій уяві персонажів-мовців, але й передає нестримний рух 

масового видовища. Проте якщо в меншого брата розповідь поєднана з діалогами,  

не поступається у динаміці за нанизування розмаїтих синонімічних і антонімічних 

елементів, то в старшого Губенка наявні суцільні монологи різних характерів. 

Перший автор показує повний цикл торговельного заходу, другий – вихоплює 

сценки-епізоди з ярмаркового виру, дотримуючись принципу композиційної 

лапідарності. Остап Вишня захоплює саме відступами з однорідними складниками, 

хоча наявні розмовні форми в торзі. Натомість В. Чечвянський позбавляє себе права 

втручатися у перебіг подій. Він актуалізує тон і спосіб говоріння, чітко вирізняє 
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кожну особу, наголошує на менеджерських якостях, унікальності продавців, які 

демонструють вражаючу винахідливість у рекламуванні товару чи послуги, 

відрізняються манерою спілкування.   

Осібне місце у спадщині гумориста посідають літературні анекдоти, яким 

властивий лаконізм і несподівана кінцівка («Щастя», «Одчайдушний», 

«Досягнення», «Швидкість», «Хижак»). Талановитий прозаїк – майстер живих 

характерів, які презентують синтетизм типових рис та індивідуального мовлення.  

Вербальний аспект є визначальним у створенні образів Г. Мельника. Він 

моделює характери, послуговуючись різними зображально-виражальними засобами, 

що яскраво відображено в зібранні «Казав, та не зв’язав. Почуте і побачене» 

(нотатки автора за газетярства). Суцільні демінутиви у мовленні бюрократа 

відображають його лицемірство, аморфність, нездатність владнати бодай найменшу 

дрібницю («По якому питаннячку плачете?»). Макаронізми («вестибюльний 

апарат», «абрикітура») разом із часткою «нє-е-е» висвітлюють дурість і впертість 

персонажа («Антитуз»). Сталий вислів «киномусину» посилює антитезу між уявним 

та дійсним образом т.зв. прихильника класичної музики, а «межа меж» в 

однойменному творі засвідчує невиправданий пафос і розкриває порожнечу сутності 

псевдомитця. Згадка про локальні «сичики» вказує на помилку щодо земляка; 

недоречне вкраплення ведичної термінології викриває глупство наратора 

(«Сіршасана»). Умовний спосіб рефрену в сатирі «Хотів сказати чоловік» 

підкреслює аморфність героя, котрий виправдовує свою пасивність, боягузтво і 

обмеженість безкультур’ям опонентів.   

 Водночас автор залучає мовну гру. Так, семантика слова залежить від 

адресата, інтонації. Тому «Відчепись!» можна трактувати не тільки справедливим 

обуренням та бажанням позбутися нахаби, але й фліртом («Справжній спортсмен»). 

Пустопорожні балачки за виразних міміки і жестикуляції (загадкова посмішка, 

морщення лоба, замріяне обличчя), посилені постійними подяками колегам та 

показним уважним ставленням до зауважень, стають запорукою здобуття наукового 

ступеня дурнем («Кандидатське колесо»). Емоційне забарвлення домінує в сатирі 

«Причепа». Прості речення, наказовий спосіб, лайка влучно характеризують 
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презентантів торговельної галузі. Цікаво, що постать героя «Точки стикання» – 

директора маслозаводу – центр твору, в якому він постає лише об’єктом обговорень 

колективу, отже, його зв’язковим, оскільки сам уникає розмов. Це, зрештою, 

виявляється чинником змін. Мовчання керівника забезпечує ілюзію всезнання і 

зумовлює страх викриття, спонукаючи до праці ледачих службовців. 

Гумор та іронія домінують у творах, присвячених людським стосункам на 

побутовому рівні, в яких автор звертається до гендерної проблематики («Короп у 

сметані», «Самодіяльний раціоналізатор», «Запрограмована Секлета», «Чому втекла 

Павлинка?», «Зарізяка», «Ікс плюс ігрек»), воєн сусідів («Рефлекс»), питань 

виховання («Мамина точка зору», «Манюній», «Дублер»). А дзеркальне 

відображення поведінки родини створено за допомогою антитези, підкресленої в 

назві частин («Марсіяни» та «Нахаби») твору «Інфаркт. Гумореска у двох картинах з 

однаковим кінцем».    

Щоб увиразнити образи, Г. Мельник часто вдається до контрастного показу. 

Він протиставляє відмінні світогляди, способи життя, цінності, презентуючи 

пізнавані обличчя. Представники правильних, з морально-етичного погляду, 

орієнтирів, зіштовхуються із загальноприйнятими, за мовчазної згоди більшості, 

реаліями. Носії, захисники та популяризатори суспільних стереотипів сприймають 

принципових індивідів диваками й божевільними, роблять усе можливе, аби 

покарати «білу ворону» за непотрібне «новаторство» («Чайова історія», «Синець», 

«Замаскований пропуск», «Блукаючий приз», «Тарантела»). Задля повчання піонерів 

вони не гребують жодними засобами, утверджуючи пріоритет системи над людиною 

(«Болісний процес», «У розпалі жнив»), захоплюючись обманом («Псевдонім», 

«Дизель», «Ділове відрядження») і нівелюючи цінність гідності, дружби («Творча 

напруга», «Від щирого серця», «Жалісливий», «По-товариськи»). Письменник 

наголошує на тотальній безкарності вчинків та поведінки, оскільки соціум 

влаштовують аморальні, антигуманні, асоціальні засоби досягнення мети. Адже у 

зазначених творах відсутні логічні наслідки, злочинець залишається непокараним. 

Тож порядність, чесність, щирість виявляються зайвими і навіть шкідливими в 

сучасному світі.  
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Доречно вказати на інтерсеміотичні вкраплення у гуморесках. Жанр твору 

«Так тримати» автор окреслив «увертюрою до футбольного матчу». Музичний 

термін обрано через його подвійну семантику. З одного боку, це вступ до більшої 

форми, а з другого, – самостійна композиція. Крім того, встановлюється зв'язок із 

реципієнтом завдяки спонукальним, окличним реченням, риторичним фігурам. 

Письменник наголошує на непересічній події в житті клубу, який програє 145-й 

матч, і водночас надає вичерпну детальну статистику історії «Рожевих гетрів». Та 

передусім він досягає ефекту оманливого сподівання, оскільки жанрова вказівка 

дисонує не тільки на знаковому, але й на змістовому рівнях. Аудіальний вимір є 

визначальним в гуморесці «Зведений хор». Звукову палітру складають розмаїті 

фонові доріжки, що витворюють цілісну картину «прямого контакту» 384 квартир, 

які, завдяки халтурникам-будівельникам, перетворюються на сільські двори, де 

кожний голос відлунює у вухах усіх сусідів. Яскравий звуковий полілог із мовлення 

персонажів, перегуку тварин, музичної магнітофонної та фортепіанної суміші й 

фінального колективного співу формує синкретичний гамір-вплив на реципієнта.  

Варто зауважити інтертекстуальний зріз творчості прозаїка. У гуморесці 

«Моржі» помітна алюзія на «Кайдашеву сім’ю» І. Нечуя-Левицького. В 

мисливських історіях вбачаємо паралелі з усмішками Остапа Вишні. Однак у творах 

«Амулет», «Фарширований заєць» наявні жорсткі криваві деталі та відсутній, як і в 

решті подібних творів («Вузлик на згадку», «Лисячі сюрпризи», «Кабан на дереві», 

«Чому не кахкали селезні», «Скільки коштує болотна курочка»), заклик, хай 

невербальний, попередника про збереження природи й неприпустимість її нищення 

задля розваги. Ці розповіді можна визначити дотепними замальовками.  

Творча спадщина Г. Мельника вражає розмаїттям виражально-зображальних 

засобів, що підкреслює М. Іщенко: «від зичливого сміху – над тим, чого легко 

позбутися, сумовито-іронічного – над тим, чого люди довго не хочуть помічати, 

ущипливо-гротескного – над тим, що може розростися до потворності, до 

саркастично-незмиренного, нищівно-безкомпромісного – над тим, з чим зживатися 

аморально, злочинно, що належить вирвати з корінням» [226, c.12]. Письменник 

інтерпретує власні спостереження, надає головну роль вербальному чиннику в 
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характеристиці персонажів, презентує цікаві типажі й ситуації, уникаючи оціночних 

суджень. Він підкреслює невідповідність особи, її моральних чеснот посаді та 

статусу, вдається до антитези і контрасту, наголошує на загальносуспільній 

деградації.  

Особливістю гуморесок і сатир Н. Дубицького загалом і знахідкою 

портретування зокрема є наскрізна діалогізація. Словесні диспути, розмови поза очі, 

сварки стають характеристиками героїв та основним рушієм сюжету. Натомість 

автор залишається тільки спостерігачем, який вибудовує антураж історії, 

підкреслює інтонаційні чи жестові нюанси, котрі увиразнюють натуру персонажа, 

дозволяють уявити, можливо, пригадати, аудіально-візуальний образ реальної 

людини, знайомого, колеги, члена родини або себе. Реципієнту надано роль глядача 

міні-вистави, що розгортається перед ним саме зараз. 

Лаконізм, дотеп і влучність зумовлюють впізнавання певної категорії осіб, але 

письменник часто залучає різні засоби задля окреслення обраного типу. Гендерний 

аспект виявляється у стереотипних рисах, якими маневрують персонажі під час 

розмови. Юнацька зверхність, завищена самооцінка й ревнощі в любовному 

суперництві зазнають невдачі через надмірну балакучість інтригана («Відкриття»). 

Жіноча мудрість допомагає подолати чоловіче упередження («Що борщ, то борщ»), 

а боротьба фемінної першості – гідно вшанувати подружжя за подарунок 

(«Помилилась»). Вікові групи вирізнено в підкресленій поведінковій прірві. Прозаїк 

висвітлив процес виховання молодшої генерації, що має амбівалентне втілення. З 

одного боку, дорослі навчають дітей моральним принципам, прагнучи побачити їх 

чесними, справедливими, відкритими людьми. З другого боку, ціннісні орієнтири 

змінюються залежно від обставин, передусім тоді, коли це стосується адресанта 

повчань. Для малечі думка, слово і вчинок є тотожними. Винятків бути не може.  

Н. Дубицький втілює особливість дитячої рецепції та інтерпретації 

буквального виконання дітлахами настанов родичів, які у випадку непорозумінь із 

батьками послуговуються ними пропагованими правилами, що відображено в 

повторенні завчених, засвоєних, навіть інтонаційно відтворених імперативів 

(«Логічне мислення», «Зрозумів», «Творча робота», «Виховний процес»).       
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Кумівство й постійне тиражування горе-працівників письменник презентує за 

допомогою художнього обрамлення на формальному та кумулятивного принципу на 

змістовому рівнях у гуморесці «Не Декарт, звичайно». (До речі, подібний спосіб 

зображення вжито в показі важкої долі сатирика, який висвітлює риси оточення, 

здобуваючи неприязнь і образи, «Люлька з Мефістофелем».) Лицемірство злодіїв-

хабарників дозволяє викрити вигук-рефрен «ох-ох-ох» протягом вмовлянь у бесіді 

між посадовцем і прохачем («Виробнича травма»). Підлабузників, які пропагують 

«рабське почуття чинопоклоніння», дотепно змальовано в історії «Одібрало мову», 

де німота героя перед очільником викриває страх. Навпаки, персонажа в 

«Козирному тузі» рятує балакучість. Він уникає кари за прогул бравадою з вищими 

чинами, котрих шанують його керівники, відкрито демонструє нахабність у грі «пан 

або пропав». Також наявні відмінні образи кмітливих працівників, які власною 

винахідливістю і почуттям гумору не уникають відповідальності, а досягають 

заслуженої мети завдяки «правильним» чуткам, посиленим належним настроєм 

(«Контрзахід», «Наведення на думку», «Генеральна репетиція»). Прикметою 

лінюхів виступають еліптичні конструкції чи виправдання («До наукової 

бібліотеки», «Чужак», «Одностайна думка»), влучною деталлю портрета бюрократа-

неука стає рефрен «згідно з інструкцією», що викриває нульовий зміст за належної 

форми («Недисциплінований»). Цікаво, що єдиним персонажем, який не має жодної 

інтонаційно-забарвленої репліки й заразом постає ідеальним представником 

державницького апарату, виявляється робот («Упертий»). 

Гранична стислість притаманна циклу «Пригорща сміху», котрий охоплює 

різні царини життєдіяльності. Автор продовжує студіювати проблеми, заявлені у 

гуморесках, але обмежує кількість фігурантів колізії двома учасниками розмови, 

обирає бінарну побудову художнього твору («теза – антитеза»), пропонує розмаїті 

варіанти текстової організації в анекдотичній формі: каламбур – «Заспокойтеся, 

мамо», «Треба підрости», «Тверда думка», «Джинси», «Впевнена відповідь», «Хто є 

хто», парадокс – «Склероз», «Розумний чорт», «Забудь “Ладу”», «Це – державна», 

«Підвела хитрість», нісенітниця – «Лідер», «Подарунок», «Ріжуться зуби», «А он 

поїздиха!», «Секрет процедури».  
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Н. Дубицький робить гумористичний діалог (рідше полілог) осердям 

художнього тексту, що виступає головним складником формального і змістового 

рівнів. Мовлення героїв, рецепція та інтерпретація побаченого й почутого, стає 

чинником розвитку перипетії, детермінантом натури персонажів, оцінкою 

поведінки, оточення. Смислове наповнення, реакція залежить від певного типажу 

(статус, вік, стать), його самоусвідомлення, досвіду. Так, письменник дозволяє 

відтвореним характерам бути співавторами ситуації зокрема і твору загалом.  

 

2.2.3. Акценти української ментальності в оцінковому трактуванні прозаїків 

 

Атрибутивна домінанта (часто прикладка, означення), що виокремлює 

феномен з-поміж інших, виступає лаконічною та кларичною оцінкою людини або 

явища. Саркастично-гротесковий доробок М. Синежупанця вирізняється часовою 

визначеністю, зокрема йдеться про перші десятиліття ХХ ст., коли Україна була 

охоплена буремними подіями революцій та воєн. Сатирик аналізує причини й 

наслідки світових кривавих катастроф, студіює вплив колоніальної свідомості 

етносу на долю країни. Він послуговується діалогічною чи монологічною формою 

викладу, залучає міркування простих людей, розкриває не тільки справжні настрої, 

що виражають ставлення земляків до окупантів, наглядачів, але й підкреслює 

позиції держав у врегулюванні конфліктів. Автор уживає алегорію, котра виступає 

особливістю художніх розповідей та ідіостилю. Наприклад, прості люди-мощі 

лишаються не почутими сильними світу цього. Тож спілкуються з кістяками та 

Смертю, що воліють перепочити від безглуздя нерозумних живих істот. 

Прозаїк акцентує незворотність вибору і вчинків, які скеровують інтелект на 

самознищення, виправдовують масові вбивства захистом духовних цінностей 

(«Культура», «На літакові»). Учасники війни мають промовисті назви – «Жовта 

Макака», «Червона Шапка», «Залізний Кулак», «Гнила Колода», «Гірський Сучок», 

«Наче Люди», «Морська Держава». Однак центральну антиномічну пару формують 

Україна і Росія («Пам’ять», «Протест», «Наче казка»), де остання хоч 

трансформується від «Іліодоро-Пуришкевиче-Царо-Москалів» до «Леніно-
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Троцького», та залишається «Підстав Морду, Коли Тебе Б’ють». Устрій подібного 

утворення здатні підтримати найкращі кадри, котрих об’єднує спрага жорстокості й 

наживи. Недаремно в сатиричному словнику чинів «Пантруйте» наратор, який 

презентує «Бюро праці Простонебаназемлі», пророче для СРСР замінює звичних 

урядовців представниками війська, імовірно, яничарів, бо не знають рідної мови, з 

урахуванням певних якостей: генерал (слухняність) – міністр, полковник (заздрість) 

– заступник, капітан (підлабузництво) – очільник департаменту, поручик (тупість) – 

діловод, підпоручик (цинізм) – виконавець дрібних доручень. Українці становлять 

«Нарід Полонений», який ризикує через інертність і страх назавжди стати 

«Денатурківцем» (легко керованим п’яничкою), поділяється на ренегатів (Ситих) та 

нонконформістів (Голодних), обирає роль об’єкта, підкоряється чужоземцям, 

тримається осторонь від міжнародних форумів, залишається невичерпним 

сировинним придатком і ареною бойових дій з випаленою землею, уникає захисту 

власних прав, національної самобутності, мови, віддаючись на поталу полякам, 

німцям, росіянам, а тому не заслуговує навіть на Божу допомогу («Заждіть», 

«Комуністи», «Сучасні співи», «Гостинець», «Тхорі», «Гармидер»). Крім того, 

«полон» здобуває символічного значення, оскільки буквальна семантика (табір 

ув’язнених; «Добрались», «На тому світі») поєднана з особистісним вибором, коли 

індивід потрапляє у пастку зовнішніх впливів та самообману («Денатуризація», 

«Вони роблять»). Біль за втрачену державу і безсилля збудити пасивних земляків 

письменник висловив у зверненні-крику «Інформації». Він апелює (Ти, Тебе, Твою) 

до Українського Народу, який мусить відновити забуті імперативи. Домінантою 

твору є контраст, адже містить дві антитетичні частини, вибудовані за допомогою 

наказового способу, де перша висвітлює сучасний стан української громади («Будь 

покірний», «Гнись», «Не нарікай»), а друга – вказує шлях відродження 

(«Випростайся», «Згуртуйся», «Не бійся»).  

М. Синежупанець, за допомогою алегорії, символу і антитези,  відображує 

портрет українства у вирі кривавих подій початку ХХ ст. Однак повторюваність 

національної історії надає його творам позачасової актуальності. 
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С. Вусатий (спр. Женецький) формує комплексний портрет української 

еміграції за допомогою влучних означень. Він зіставляє різні хвилі переселенців та 

досліджує етапи соціалізації втікачів із радянської країни, спираючись на власний 

досвід. Автор виступає у творах як наратор, учасник, обсерватор, свідок, оцінювач і 

співрозмовник, апелює до реципієнтів, залучає сталі дієслова (питаєте, бачите, 

знаєте), прагне з’ясувати й пояснити причини браку єдності, суттєвих досягнень, 

міжнародного статусу та деградації земляків на чужині. Однак письменник не 

відокремлює себе від горе-громади, оскільки поодинокі потуги ентузіастів, які 

зіштовхуються з постійними скаргами, жалями, співчуттям, лишаються замалим 

виправданням-допомогою безхребетного закордоння: «У своїх гуморесках Вусатий 

дає вияв своєму невдоволенні, що через «гавзи» і «кари» відходить на задній плян 

справжня ціль тих, які на знак протесту проти окупанта України пішли в чужину, і 

тут серед добробуту, ніким не переслідувані, забули про поневолений Рідний Край» 

[54, c.7]. 

Гуморески мають бінарну константу «духовне – матеріальне», що визначає 

індивіда на особистісному («Мій знайомий», «Гав ду ю лайк, Америка?», «Чому 

Петро Іванович», «Новоприбулі в Америці», «Сповідь еміграційного патріота»,              

«Де шукати загублену українську людину?»), побутовому («Скандал на прийнятті», 

«Репатріація», «Дума про Листопадову Академію», «Дискусія», «Працюємо», 

«Сітізенські благодаті»), соціальному («Еміграційний кримінал», «Модернізовані 

імпрези», «Народний Дім», «Еміграційні свекрухи», «Америка – країна великих 

можливостей») і громадянському («Партійне летунство», «Казка про прапор», 

«Морока з національним датком», «Баланс патріотичних зборів», «Наша 

емігрантська солідарність») рівнях. Керуючись винятково фізичними потребами, 

людина перетворюється на істоту, позбавлену будь-якої ідентифікації, котра 

підкорюється більшості, асимілюється та розчиняється в юрбі, наявна тільки 

оболонка, що виконує елементарні фізіологічні функції без інтелектуального і 

духового поступу. 

Задля формування цілісної візії спотвореної людини зокрема й української 

еміграції загалом сатирик вдається до пазлової атрибуції, оскільки образи набувають 
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додаткових рис, коли автор залучає нові характеристики, насичує сатири 

однорідними членами, аби досягти мети – довести реципієнту безглуздість і марноту 

розмноження угруповань, які паразитують на ідейності. Недаремно С. Вусатий 

протиставляє лише дві міжнародні спілки (УНРРА – Адміністрацію Організації 

Об’єднаних Націй для допомоги і відбудови, реорганізовану в ІРО – Міжнародну 

організацію у справах біженців), що насправді надають підтримку, отже, мають 

родинні маркери («тітка УНРРА» й «дядько ІРО»), безлічі недолугим земляцьким 

(ліві, праві, центрові, багряні, троцькісти, уердепівці, мельниківці, тітоїсти, 

уенерівці, бандерівці, майстренківці, удівці, гетьманці), сила котрих полягає в 

порожніх балачках. Акцентуючи тиражування партій, письменник підкреслює 

ганебний розбрат і заздрість національної еліти, відкидання залишенцями своєї та 

культивування «ґрінорської мови», що зумовлює зраду народу на користь 

московських окупантів («Казка для політиків», «Партійне літунство»). Навіть 

прізвища виказують рівень осіб, визначають єство їх носіїв (професори Усезнайко та 

Щеліпшезнайко, ерудит Шараварченко, маляр Тед Мордописенко, композитор Нік 

Вуходеренко, поет Майк Серцещипайленко). Цей принцип реалізований у влучних 

оцінках 187 засобів масової інформації («Розчасописена еміграція»), зорієнтованих 

на формальну присутність, кількість, заангажованість, утилітарність, а не на якість і 

популяризацію видань, – «розгазечена, розжурналена, розцикльостилена».  

Підґрунтям осмислення та окреслення еміграційної спільноти виступає 

порівняльний вимір. Прозаїк висвітлює концепцію творення держави на чужині за 

аналогією до становлення Америки. Він постулює необхідність трьох складників – 

території, населення, уряду («Закуповуймо Америку»). Проте індивідуальний вибір 

та ментальність виявляються запорукою виграшу чи програшу нації. Коли 

фінансовий аспект є головним, тоді провал неминучий. Крім того, первинність 

особистих амбіцій унеможливлює об’єднання заради найвищої цілі попри наявність 

розуму, працелюбності й ресурсів, адже в українців хата – парламент, збори – 

конгрес, а Народний Дім – сенат («Про один козацький звичай», «Як досягнути 

консолідації?», «Чи ми народ політичний?»). Відсутність відповідальності, 

самостійності, бажання вдосконалюватися, неповага до свого й захоплення чужим,  
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невміння чути одне одного, жити не тільки сьогоденням, але мислити стратегічно, 

реалізовувати чіткі проекти, відчувати себе невід’ємною частиною самобутньої 

громади, яка здатна власноруч будувати прийдешнє – ось якості мешканців «рідного 

ґетті», сенс буття котрих полягає в перетворенні «розкультуреного народу 

нарікайлів» із «ґрінорів» на «сітізенів». Тому класифікацію патріотів представлено в 

предметних іменникових вказівниках: найчисельніший тип – язик, менший – 

кишеня, найменший – справа. Яскраві означення постають ідіостильовою знахідкою 

С. Вусатого, який залучає читача до співпраці, передусім духовної. Він передає та 

сублімує в мистецькому висміюванні власний біль, страх, сором, розпач через 

безсилля змінити чи, принаймні, скорегувати думки й діяльність земляків. 

Студіюючи сатири, насичені атрибутивними складниками, реципієнт поступово 

складає цілісну мозаїку образу еміграції, аналізує авторські акценти і новотвори, що 

розкривають смисловий пуант літературного доробку письменника.  

Щоб наголосити на пізнаваності людських типажів, повторюваності помилок 

та залучити підтекстовий дидактичний аспект, прозаїки вдаються до алегорії. 

Антиномія «бути – здаватися» постає визначальним складником образної системи 

іронічно-сатиричної прози В. Чемериса, котрий визначає важливу і небезпечну 

місію творчості («Судили гумориста»), викриває деформацію первинних сутностей 

на особистісному («Найсправжнісінький рицар», «Другий тайм», «Втеча до себе», 

«А тому, що були єдині…», «Моя дружина – вчителька», «Доместикація», 

«Фанаберія», «Снігова сліпота»), суспільному («Прогульник Савочка», «Ну й 

порядочки!..», «Довідка для мамонта», «А чи не пора познайомитись з Іваном 

Івановичем», «Кум із ЦУМа», «Золотозуба посмішка на пам’ять») і національному 

(«Двадцять шостий», «Будуймо разом із своїм народом», «Про сало, свиней та 

свинство», «Яку й собі національність придумати?», «Сага про владу») рівнях.  

Зображаючи теперішнє та прийдешнє України, автор вдається до сарказму і 

гротеску («Палац Щасливого Бідування», «Куку в руку», «Корупція на грані 

банкрутства»), що помітно навіть у виборі жанру – «фентезі». Він послуговується 

анаграмами (Ялмез, Ан'їарку), промовистими новотворами, оказіоналізми («даван» – 

той, хто дає, «берун» – той, хто бере, Верховна Окуратура, НайРада). Прикметно, 
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що мандрівника-оповідача звуть Гаврош. У цьому помітна алюзія на персонажа 

«Знедолених» Віктора Гюго, в якому французький письменник вбачав уособлення 

Парижа, у місті – світу. В. Чемерис також надає цілісну картину визначеного 

простору, бачення країни, керованою «архінародними депутатами» й 

«високопоставленими брехунами», котрі реалізують ідіому «ялмезького» сленгу – 

«на лапу», знищують інтелектуальну еліту нації, підтримують псевдомитців, 

репресують пророків, пропагують програму «прогресивного жебрання» із 

відповідними державними нагородами («Відмінник старцювання», «Передовий 

бомж міста», «Кращий жебрак року»). 

Студіювання українського перевернутого буття відбувається в алегоричному 

циклі «Видатний Чортополох та інші байки». Автор вказує на джерела жанру, 

наводячи етимологію слова від «бай» – той, хто «баяв» (говорив, теревенив). 

Більшість гуморесок мають належні складники, зокрема оповідну частину і мораль, 

однак чимало творів є афористичними мініатюрами, зібраними під рубрикою                  

«З далекого сьогодення», в яких один вислів чи стислий діалог окреслює проблему 

(«Дещо про кохання», «Останній контраргумент», «Яструб шпетив Шуліку»,                  

«З наївних запитань», «І ми приведемо вас до вимріяного добробуту!», «Про вигоду, 

що її приносить дружба», «Помилка мудрої жаби»).  

Письменник показує представників флори й фауни, які відтворюють 

поведінку, характери людей та правила виживання в соціумі. Сучасна Україна 

відображена в образі Лісу Темного («Історична директива Бурмила Першого»), де 

панують Сірий, Лис Лисовин та Михайло Потапович, діє вовча справедливість, що 

спричинює геноцид мешканців («здоров’я нації – у її безздоров’ї»). Автор 

підкреслює демографічну катастрофу, зумовлену злочинною політикою влади. 

Аналогічні питання порушені в реінтерпретації творів Л. Глібова крізь призму 

теперішніх реалій, коли «господарями» стають ледарі й дурні, здатні заради 

власного збагачення зруйнувати навколишнє. Тож наслідки знущання з природи 

висвітлені у відмові хижака від нітратної їжі («Сірий та Ягня» – «Вовк та ягня»), а 

невідповідність амбіцій т.зв. еліти викрито в образі аморальної та цинічної героїні 

байки «Муравель і Бабка» («Коник-стрибунець»). 
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В. Чемерис – «вигадько і штукар, гуморист від Бога» (П. Глазовий), «втілення 

українських рис» (П. Осадчук) –протиставляє оболонку і сутність на рівні особи, 

громади та країни. Письменник досліджує сучасний український алогізм, який 

постійно видозмінюються, продукуючи химерні феномени самознищення; 

послуговується контрастом і алегорією, щоб викрити й актуалізувати чинники 

(рабська свідомість, брехня, маргінальність, конформізм, хабарництво, егоцентризм, 

лицемірство) деформації людини, спільноти, нації.    

Водночас роль змістового стрижня може виконувати найменування твору. 

Структуротвірні назви постають особливістю художніх історій Ол. Шпильки, які 

варіюють простір, можуть охоплювати невеликий локус, державу чи навіть світ, 

оскільки підкреслені феномени здобувають вияв типового явища для спільноти. 

Письменник вибудовує своєрідну антиномію (материкова – еміграційна й діаспорна 

Україна), котра, однак, має спільні образи – оповідач й українство. Прозаїк виступає 

в ролі наратора, який висвітлює свої міркування і спостереження читачеві. Автор 

користується досвідом журналіста, нотуючи певні деталі, що викривають справжній 

сенс подій та слів.   

Цикл «Наші будні» містить гумористичні, іронічні й сатиричні твори, де 

зображено реалії громади на чужині та спогади про Батьківщину. Найменування 

мають відмінні функції, але здебільшого вони є змістовими стрижнями історій. 

Наприклад, «Рідна теща (Родинна хроніка)» представляє анекдотичну ситуацію, 

коли долю жінки вирішує мстивий зять (відіслав до східного Берліна). «Модерні 

часи» позначають поглинання людини технічним прогресом. Омонімічна знахідка в 

полісемантиці «Кара» виказує відповідальність за володіння жаданим статусним 

об’єктом. «Дискусія» (мовна полеміка через «тюльпан» / «тульпан» між науковцями 

Жуком і Буком – недаремно відмінність також в одній літері), «Манівці» (політично 

правильні одруження), «Сила слова» (ілюзія чину), «Де ділася булька» (ренегати; 

діалог зі Свиридом Ломачкою, «Булька на болоті») висвітлюють направду трагічно 

примітивні чинники розбрату численних партій, діяльність яких часто полягає в 

ораторстві задля самоствердження, користі, що зумовлює появу «визвольно-
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громадсько-харитативних» організацій. Автор лаконічно виказує діяльність і 

результати подібних товариств – «один рух, один дух, один… пух».  

Натомість розповіді про життя в СРСР, пов’язані з тоталітарною державою, 

мають винятково сатирично-саркастичне забарвлення, окреслені варіативним 

рефреном на позначення «заможного, щасливого, безпорівняно веселого» буття. 

Назви художніх творів є антитетичними щодо змісту. «Довгоносики» та 

«Пропагандист» утворюють дилогію на образному рівні, оскільки письменник 

зображує типи і способи вербування колишніх громадян до співпраці з КДБ чи «за 

возвращеніє». У «Радіофікації» Ол. Шпилька висміює нові засоби зомбування 

українців, а в «Історії одного сільбуду» показує наслідки т.зв. реформ окупантів 

(шовінізм, ліквідація приватної власності, знищення церкви), що досягає кульмінації 

в авторській оціночній видозміні села – Мар’янівка стає Мур’янівкою. Тобто 

підкреслено ізоляцію людей, котрі змушені виживати у жорстоких і жорстких 

умовах комуністичного гніту.   

 Цикл «Привіт з “родіни”» висвітлює та викриває реалії материкової України. 

Прозаїк мистецьки інтерпретує власні репортажі. Стисла передмова підкреслює 

проблему гегемонії Росії в Східній Європі передусім через нав’язування російської 

мови. Тому лапки, кальки, мала замість великої літери в назві одразу встановлюють 

смислові акценти, що виявляються у підміні понять, які деформують світогляд і 

морально-етичні принципи. «Свобода руху», «Варені трудодні», «Партія веде» 

містять яскраві деталі повсякдення, котрі визначають долю звичайної людини. 

Йдеться про наскрізний нагляд, за яким усі постають «ворогами народу», про 

систему «перевиховання» у Сибіру, в’язницях, божевільнях, про невідповідність 

гасел, звітів, публічної інформації та дійсності, коли множаться сексоти, 

культивується штучний голод, винищення землеробів і тваринників за обмеженості 

партійних керівників – «класово-свідомих свиноматок» та «підкованих марксизмом 

ділових поросят», ушанування катів нації – Леніна, Сталіна («Електро-водофікація», 

«В рідному селі»). Однак найвиразніше нівечення звичного устрою представлено в 

історіях міст, у котрих письменнику вдається за допомогою майже непомітних 

штрихів зіставити минуле й теперішнє. Із затишної столиці Київ («Веселі 
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кубометри») перетворився на «комуналку». Вибір такого житлового приміщення 

підкреслює загальну атмосферу тотального стеження і прослуховування, доносів та 

наклепів. Славетний Львів («Збруч і львівські фрагменти») заполонили 

«общепонятні вивіски». Морська Одеса («Одеські фрагменти») постає осердям 

злочинців, а колишнє місто-фортеця Станиславів («Станиславівські фрагменти») 

сьогодні є тимчасовим притулком утікачів, який вражає відсотками (90!) емігрантів. 

Антиномію диктаторської радянщини й демократичного закордоння вповні 

розкрито в сатирі «Щасливе і нещасливе дитинство». Цей твір є водночас анотацією 

та підсумком до згаданих, оскільки представляє головні засади двох протилежних 

систем у лаконічній констатації етапів життя хлопчиків – Джіммі та Михася. 

Центральна постать дитини дозволяє вибудувати проекцію «родина – країна», 

надати особистісному рівню державного виміру. СРСР пропагує страх, прирікає на 

жалюгідне існування і навіть сирітство за живих батьків, нівелює цінність людини, 

де товариші – безлика маса, керована терором та репресіями. Канада, навпаки, 

захищає права навіть найменшого громадянина. Прозаїк зіставляє різні вияви 

турботи, змінюючи семантику антонімів «щасливий / нещасливий». Він вдається до 

сарказму, адже трактує колізії за прикладом радянських ЗМІ: соціалістичні 

експерименти (бідність, заслання) – загартуванням характеру й веселими 

перипетіями, капіталістичні витребеньки (затишок, безпека) – знущанням і 

спотворенням індивіда.  

Ол. Шпилька презентує дихотомію світу в протиставленні тоталітарного та 

демократичного устроїв. Письменник послуговується контрастом, вдається до 

сатири й сарказму, залучає промовисті назви, які виказують смислову домінанту і 

відіграють об’єднавчу роль у текстовій організації. 

Атрибутивність і назви є головними у гуморесках Грицька Волокити (спр.             

Я.І. Масляк). Письменник вдається до різних форм викладу, презентує монологи, 

діалоги та полілоги, розповіді й оповіді. Висвітлюючи життя української еміграції в 

Австралії, він представляє кілька епізодів із повсякдення, що ілюструють колізії 

переселенців, пов’язані зі звиканням до закордонних правил, соціалізацією, 

вивченням мови, пошуком заробітку («Різдвяний дарунок. (Правдива історія)», 
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«Поневолений», «Громадські свахи», «Ворожба», «Весняне кохання», «Панькова 

пригода», «Червоні бікіні», «Додаткова праця», «Виручка», «Лай-бай», «Веселий 

вечір», «Невинна трагедія»); порушує проблему асиміляції, коли актуалізує 

абсурдну ідею міжрасових шлюбів як поліпшення демографічної ситуації українства 

(«Кольорова проблема») чи висміює земляків, котрі наввипередки «ревно 

скультурюються», називаючи дітей чужими іменами («Багатокультурний вірус»), 

або викриває комплекс меншовартості у зведенні зборів та конференцій до 

примітивних веселощів («Танцююча еміграція», «Заморські гості», «Забутий жанр 

розваги»). Д. Чуб зауважує: «Автор уміє побудувати цікаві сюжети, розгoрнути 

вабливу фабулу, створити несподівані контрасти, ситуації, романтичні чи любовні 

сцени, збіги обставин, що викликають у читача сміх і задоволення […] Дотепна 

мова, уміння створити інтригу, конфлікт, реальні обставини – все це секрети 

майстерности» [50, c.9-10]. 

Назви творів є не тільки змістовими осердями, але й наділені полярними 

значеннями, здобутими протягом прочитання твору. Наприклад, найменування 

«Культуроносець» містить відмінні смисли. З одного боку, герой направду пропагує 

національні скарби, продаючи книжки сучасних і класичних авторів. Та, з другого 

боку, він сам не цікавиться власним товаром, дбаючи лише про зиск. Автор 

підкреслює звичність подібного неуцтва, відсутність інтересу до друкованого слова, 

що засвідчує сенсова плутанина між «Історією» (працею Нагаєвського про УПА) та 

«історіями» (оповідками).  

Назва гуморески «Дар любови» – полісемантична. Вона символізує 

безкорисливе почуття, котре пан-отець прагне прищепити пастві, позначає 

подарунок прихожан Блаженнійшому і водночас – нестримну пристрасть до 

азартних ігор, жадобу грошей Петра Цілушка. Тобто розкрито амбівалентність 

емоційного складника індивіда, що домінує також у творі «Куряча льотерія», в 

якому фігурують «люди» й «людиська» (істоти без душі). Перші організовують 

розіграші з благодійною метою, другі ладні дискредитувати задум через 

особистісний конфлікт, а курка як утілення добра перетворюється на предмет 

розбрату. Принцип антитетичного значення розкрито у «Гостині», де щирий друг 
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стає корисливим спекулянтом. Але головна думка лунає наприкінці, стаючи ідейним 

пуантом твору. Микола констатує марність сподівань на будь-чию допомогу. Тож 

акцентовано відсутність єдності, взаємовиручки навіть на побутовому рівні. Після 

одноосібних героїв письменник викриває сутність подружжя, «прикладної пари 

політичних емігрантів», патріотизм котрого виявляється показним, що засвідчило 

рішення прибрати подалі з очей портрет Т. Шевченка, оскільки єство не відповідає 

словам та діям. Лицемірство пані й пана Щикавок підсилено аргументацією з 

цитуванням слів Кобзаря («В своїй хаті – своя правда»). Вивчаючи світоглядні та 

побутові особливості українців, прозаїк підкреслює гендерний аспект, зокрема 

йдеться про первинність матріархату, силу і самостійність фемінної статі 

(«Мамократія», «Українське жіноцтво. (Відгук на доповідь)», «ГУП чи ТУП», 

«Українська лавочка»).    

Конкретні візії узагальнено в алегоричному дослідженні-доповіді «Громадська 

зоологія. (Монолог)». Вибір птахів і тварин суголосний типу індивіда з 

визначальною рисою, відповідною байкарським означенням чи авторському 

баченню (мавпа – копіювання, кінь – працьовитість, осел – впертість, козел – 

наївність, бик – сповідування шлункової філософії, собака – підлабузництво, лис – 

хитрість, вовк – жорстокість, гуска – балакучість, горобець – сталість, індик – 

дурість; півень – бабій, ворона – пліткарка). Осібне місце посідають свиня, котра 

вирізняється найбільшою популяцією та може замінювати решту личин, і лелека, 

відсутня в людській подобі. Оповідач акцентує нагальне демографічне питання та 

брак справжнього щастя в гармонії зовнішнього й внутрішнього, притаманної тільки 

дітям. Прикметно, що, характеризуючи представників фауни, наратор перепрошує 

тварин за впровадження порівняльної зоології, ототожнення їх з істотами, яким 

бракує поваги до природи та любові до багатобарвності життя. 

Грицько Волокита вибудовує зв'язок між побутовим і громадським, особистим 

та національним, державним й загальнолюдським за допомогою символіки кольорів. 

У творі «Моя теорія про тип українця. (Наукова розвідка)» він виявляє унікальність 

етносу, аналізуючи його вдачу. Пріоритетна сатирична домінанта ненадовго 
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поступається гумористичній та іронічній в окремих вставках (конкурс краси; 

родинні перипетії; сині жили, плями, синець; види характерів). 

Наратор залучає вербальну гру, аби підкреслити деградацію т.зв. еліти 

(гнучкий стан жінок – гнучкий хребет «високопоставлених»), наголошує на марних 

спробах чітко визначити земляків, найменування (рутенці, хахли, малороси, кабані, 

ауслендери, «бладі юроп») і позиція котрих завжди залежать від обставин. Тобто 

викрито інертність народу, який перебуває на маргінесі, постає об’єктом 

міжнародної спільноти, дозволяє іншим вирішувати долю свою та країни. Чинники 

подібної поведінки автор вбачає в характері, з’ясовує антиномії ментальності крізь 

призму головних барв у природі Батьківщини й кольорах прапора. Контраст 

жовтого і синього витворює дивний синкретизм-оксиморон, де поєднано спокій / 

рух, байдужість / енергію, що, зрештою, формує цікавого індивіда – «флегматичну 

холеру». Проте така особа радше виняток, бо «жовті» (креативні, активні, щирі) діти 

згодом, у дорослому віці, обирають «сині» окуляри, переймають солом’яний запал, 

фарбуючи єство сірим. Вони перетворюються на «зелену» (суміш двох барв – «ні се, 

ні те») масу, яка плекає сподівання на всіх, крім себе, свідомо стаючи 

«безнадійною». 

Небезпека самознищення українства градуює в апокаліптичній візії «Кінець 

матінки – землі», де боротьба центральних персонажів відбувається безпосередньо 

на території України й зумовлює найбільшу трагедію ХХ ст. Суперництво червоної 

та білої зорі виступає прозорою метафорою воєн Радянського Союзу і Заходу, 

очільники котрих не гребують жодними засобами у бажанні перемогти. Атомне 

шаленство спричинює деструкцію персоніфікованої планети. Гротескові видива 

подекуди перетинають гумористичні побутові згадки наратора про родинні справи, 

що забезпечує чуттєву гармонізацію твору.  

Гумористика Я.І. Масляка є націоцентричною. Прозаїк викриває комплекси 

«лінивих й галайкуватих, закукурічених і нетерпимих новоавстралійців», які 

насправді не позбулися меншовартості, а навпаки – пропагують її в «скорченій до 

мініскерти» і поневоленій культурі, утверджують через асиміляцію, конформізм, 

егоцентризм, самоусунення від національних проблем; залучає різні засоби 
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комічного, багатозначні назви, що відіграють роль змістових стрижнів у творах, 

вдається до символіки образів, кольорів, презентує часові (минуле – сучасне – 

майбутнє) та смислові (особисте – загальнолюдське) проекції, що виступають 

підґрунтям амбівалентності як індивіда, так і народу.  

Представники сміхової літератури охоплюють чималий спектр питань і 

проблем, розглядають їх у синхронії та діахронії. Однак є письменники, які 

послуговуються наскрізним об’єднавчим стрижнем, що стає визначальним для всієї 

творчості певного автора. Виразний часопростір, пов’язаний з нетривалим історико-

політичним феноменом, вирізняє сатиричний доробок Г. Літневського, твори 

котрого містять дотепні авторські знахідки (гарна дівчина – відпустка у червні, 

чистий сніг – «презумпція невинності», страви – «навантаження до спиртного», 47-

кілограмова жінка – легковажна; «Жити не хотілося. Але хотілося їсти»). У творах 

викрито модерні тенденції кінця 1980 – початку 1990-х років, коли різкі зміни 

устрою примушують суспільство зіставляти старе й нове, шукати власне обличчя 

під впливом протилежних течій, випробовувати громаду її самобутністю і 

відповідальністю. Перебудова для колишніх радянських товаришів стає викликом 

їхній суцільно інфантильній колективності.  

Автор підкреслює, що найбільшою проблемою важкого перехідного періоду 

постає відсутність знакових трансформацій, котрі відбуваються винятково на рівні 

балачок за суцільної бездіяльності. Розмаїття виявів ілюзії роботи відображено 

різними зображально-виражальними засобами. Градація абсурду висвітлена у 

кількаразовому перейменуванні працівників («Як вас тепер називати?»), марнота 

сподівань утілена у беззмістовних промовах на зборах, конференціях безіменних 

персонажів, епістолярних або телефонних відповідях-шаблонах із лицемірними 

проявами співпереживань («А ми – вже!», «Люблю обговорити!», «Нема проблем, 

або мода на демократію», «Неспокійні серця»), домінуванні матеріального та 

перевазі атрибуції над наповненням («Дипломат», «Нічого особливого», «Епізод з 

масовкою»). Ідеологічний мозковий єралаш розкрито в емоційних сплесках героїв, у 

свідомості яких змішується Бог і комсомол («Як Горобійко спізнав щастя»), котрі 

бездумно наслідують іноземну моду попри очевидну шкоду (Ганна Самокрутко –  
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«Жінка, котра курила. (Заявка на кіносценарій)»), прагнуть впорядкувати 

неформалів («Треба вже щось робити!»), досягти справедливості й стати героями 

бодай в умовному житті, виступивши, поза волею митців, головними дійовими 

особами у театральній виставі («Іменини з антрактом») – фактично, передбачення 

появи реаліті-шоу.  

Гуморески містять численні дефінітивні новотвори й порівняння, в яких 

зосереджено смислове осердя історії, характер індивіда і риси соціуму. Так, сталість 

колоніальної психіки представлена побутовими знахідками-спостереженнями 

(комплексні обіди – комплекс неповноцінності; довга черга – безкінечність життя); 

бажання легкого заробітку і слави – образом «генія чистої брехні» («Електричні 

змії»); паразитичне витрачання коштів емігрантів окреслено гучною назвою операції 

з обміну фермерським досвідом «Агропром» («Народна дипломатія»); пропагування 

вседозволеності замість свободи втілено в дослідженні явища «тупикової еволюції» 

(«До питання про снігову людину»). Своєрідним синтезом порушених проблем і 

яскравою картиною псевдореформ (саботаж, фальсифікат, черги, дефіцит, 

безвідповідальність) є оповідання «Пригоди інспектора Жички. Антиалкогольна 

детективна історія», в якій поєднано складники різних жанрів (інтрига, загадка, 

пошуки, мелодраматизм, парадокс, іронія, чорний гумор, сатира).  

Г. Літневський не тільки викриває дошкульні акценти сьогодення. Він 

проектує імовірну антиутопію за умови збереження подібного ладу в історіях під 

умовною рубрикою «ненаукова фантастика». Шлункова філософія, прагматизм, 

утилітарність зумовлюють внутрішні перетворення, внаслідок яких земляни стають 

бездушними, керованими користю, аморфними істотами. Натомість інопланетяни 

демонструють гуманізм, терплячість, спрагу до незвіданого («Контакт не відбувся»). 

Причину такої деградації письменник вбачає у поступовому відкиданні книжок 

(«Читачами не народжуються. (З недалекого майбутнього)»), які спочатку правили 

за окрасу інтер’єру, потім допомагали вирішувати фінансові питання і насамкінець 

були забуті; література втратила місце в програмах навчальних закладів та, 

зрештою, лишилася спомином літніх членів Спілки читачів. Автор висміює 

примітивність навіть у прізвищах персонажів (Сув’язь, Перев’язь, Зав’язь), 



238 

 

 

показуючи осіб, нездатних думати й фантазувати, що виявляється у їхньому 

запереченні мистецьких підтекстів, унеможливлюючи появу мислячих індивідів. 

Згадка про А. Кримського в ракурсі бажаної відпустки закордон виступає знаком 

відсутності нових імен, сучасного письменства, оскільки функція красного слова 

зводиться до банального опису довкілля і оточення. Тобто підкреслено циклічність 

історії, адже у подібному розумінні літератури доцільно вказати на інерцію 

соцреалізму. Погляд крізь призму століть актуалізує нагальну екологічну проблему 

(«Попереду – вічність!»), коли від вичерпаності надр не рятує машина часу і вічність 

постає не осяйною радістю метою, а небезпекою страшного вимирання через 

недолугу діяльність Інституту проблем вічного буття, реорганізованого в Інститут 

вічних проблем буття. Кульмінація мозаїки прийдешнього висвітлена в образі 

«порожньої планети», вщент заповненій сміттям за відсутності води й землі, яку 

відвідують учасники космічної експедиції кораблем зі знаменною біблійною назвою 

«Вавилон», що виказує чинники людського самознищення. Цей твір («Таємниця 

невідомої планети») має підзаголовок «Зовсім не фантастичне оповідання». У такий 

спосіб утверджено приреченість домівки, якщо її мешканці не зрозуміють, що Земля 

– позика дітей. Спотворюючи природу, людина знищує передусім своїх нащадків. 

Незворотність деструкції доведено в реінтерпретації античного Прометея. 

Фантасмагорія «Гра з вогнем» стає вражаючим втіленням цинізму: саркастичні 

фрагменти допиту, образи слідчого, членів комісії, котрих ототожнено зі зграєю 

орлів, влучні деталі (призначили директором, але забули зняти ланцюги), культ 

інструкцій, що породжує безвір’я та безвихідь. Цей твір виступає найкращою 

ілюстрацією наскрізного лейтмотиву сатиричного доробку письменника: 

індивідумом керує те, заради чого він живе. 

Сміхова прозова спадщина вирізняється антиципаційною домінантою. Попри 

часову визначеність автор вибудовує причинно-наслідковий зв'язок, підкреслює 

взаємозалежність, вплив думки, слова, рішення, вчинка, події теперішнього на 

майбутнє. Він звертається, застерігає читачів, коментує поведінку оточення, проте 

уникає висновків, які реципієнт робить самостійно, зіставляючи дійсність з 

антиутопічною візією прийдешнього. Згадуючи друга, М. Прудник наголошує на 
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рисах його індивідуальності: «вмить реагував на соціальні біди, а гнівне сатиричне 

перо не могло зупинити ніяке “ніззя!” […] любив гостре, почуте в гущі народу слово 

[…] Як поет, він захоплювався усім прекрасним, як гуморист – усім веселим, і разом 

з тим залишався самим собою – Геннадієм Літневським» [203, с.133-134]. 

Монотематизм є особливістю літературного доробку С. Підкови, який 

зосереджується на студіюванні абсурду тоталітарної системи в автобіографічно-

історичному та ментальному вимірах: «… виразно переважає літописно-

гумористичний підхід: він бере на мушку достовірні факти з сьогодення свого, з 

громадянською відповідальністю проглядає їх крізь свою лупу-призму й виопуклює-

висміює тіньові сторони подій і фактів. Незаперечним у Підкови є не тільки хист до 

справжнього гумору, а й здорове чуття міри – і в фарбах, і в дозуванні слів по-

чехівському (уміння обходитись без зайвих слів, писати стисло)» [296, c.4]. 

Письменник аналізує характери, явища, події, викриваючи приховані аспекти, 

долучає оказіоналізми, алегорію та образи-символи. Він досягає ефекту 

несподіванки через алогізм зображуваного, що насправді відповідає нонсенсу 

радянської системи, в якій пропаганда створює симулякр життя, деформує 

свідомість людини, множить взаємозамінних гвинтиків, руйнує світовий устрій.  

Попри сатиричні випади у бік «блідого лисого місяця» Хрущова і «сидорової 

кози» Косигіна («Про що ніхто не знає. (Історичний роман)»), що відображають 

дурість керманичів, центральним персонажем творів, пов’язаних із висвітленням 

реалій СРСР, постає Сосо Віссаріонович Кривавий («ясне сонечко», «охотнік-

стрєлок», «голуб миру», «найбільший злочинець»). Він огидний навіть нечисті, 

котра виганяє його в Кремль, аби «не псував повітря» («У пеклі. (Від нашого 

власного кореспондента)»). Прозаїк наголошує на егоцентризмі й підступності 

диктатора («Генерал і Лис і Мус»), який, за прикладом московських князів, укотре 

ламає історію та вульгаризує науку («Шапка Хмельницького», «Пролетарські 

шахи», «Наш гордий Кий»), впроваджує «МВДемократичні причини» арешту 

(«Геніальний адвокат»), здатний через поганий настрій стратити безліч людей 

(«Чотирнадцята люлька»). Культ вождя, фанатичне прислужництво зумовлює 

знищення родин лише за емоційний вигук («Три покоління») і огульне покарання, 
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що презентовано в прозовій байці  «Обіцянки до 19-го з’їзду компартії», де головує 

кнур, секретарем постає півень, а винним роблять віслюка.  

Однак Сталін послуговується жорстокими способами керування не тільки в 

політиці, але й в інтимних стосунках. Недаремно пошук чергової дружини-жертви 

диктатора втілений у «Сватанні на Джугашвілівці». З одного боку, читача одразу 

позбавляють ілюзії гумористичного сприйняття щодо перегуку зі «Сватанням на 

Гончарівці» Г. Квітки-Основ’яненка. З другого боку, одруження Олени перетворює 

вільну козачку на кріпачку, як і жінок, уподобаних генсеком.  

С. Підкова підкреслює, що людина в радянській країні постійно перебуває у 

межовій ситуації. Вона змушена співіснувати із системою, котра вимагає послуху та 

відмови від будь-яких позапартійних (етнічних, родинних) зв’язків. Абсурд цього 

подвійного виживання презентовано тотальним стеженням («Пригоди 

пролетарського студента»), брехливою пропагандою («Породистий вегетаріанець», 

«Лис Микита», «Орієнтація», «Грішники»), вражаючою кількістю «добровільно-

примусових» колгоспників («Микита Козуля»), фальшивою іноземною 

кореспонденцією («Довга рука»), щоквартальним перейменуванням товариств через 

появу нових ворогів народу («На колгоспних христинах»), божевільнею, що стає 

притулком від злиднів («Путівка в Кирилівку»), науковими ступенями і 

педагогічними званнями партійних неуків («Професор музики»). 

Діяльність прислужників СРСР активна і за межами держави, чому сприяє не 

тільки пасивна міжнародна спільнота у вигляді «Генеральної Асамблеї Роз’єднаних 

Націй», але й дезорганізована українська еміграція. Письменник звертає увагу на 

причини теперішніх та майбутніх поразок земляків у споконвічній визвольній 

боротьбі з Росією. Він акцентує відсутність етноідентифікації, осердям якої постає 

мова в образах «вельмиумучених радіомучеників», котрі спілкуються рідним словом 

тільки за публічного ефіру україномовної станції («Голос Америки»), увиразнює 

брак єдності («Щедрувальники», «Добре колесо») й марні сподівання на допомогу 

ззовні («Що буде, як ІРО не буде?»). Наслідки такої поведінки висвітлює історична 

довідка про «плем’я Ді-Пі», яке через «словесну войовничість» і кількісну 

«плодотворність» зникло безвісти в «Античній добі». Перевтілення українця 
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залежно від обставин розкрито за допомогою зміни прізвища репатріанта («“На 

родінє” (В альбом легковірним)»), який зі Степана Підкови спочатку стає Ванею 

Кобзаренком, а невдовзі – Колгоспенком. 

Узагальнена візія двох полярних світоглядних систем відтворена у своєрідній 

дилогії «Серед соняшної конституції» та «Людина з Марса». Через алогічність 

радянського середовища, спрямованого на винищення людства, СРСР належить до 

позаземної цивілізації. В образах мешканців вогняної планети, вгадується типовий 

«товариш» – гола й боса «худа пляма» з «Коротким курсом Марсизму» і 

«Конституцією марсистського раю» в порожніх шлунках. Гості виявляються 

агітаторами, котрі закликають діпістів, «запорожців за Дунаєм», повернутися 

додому. Відтак, у Землі, з її антропоцентричною домінантою, письменник вбачає 

демократичний американський устрій, оскільки людиноненависницької держави не 

може бути в сучасному світі. Літературна спадщина С. Підкови є сатирично-

саркастичним дослідженням періоду гегемонії Радянського Союзу. Автор 

підкреслює абсурдність існування СРСР – режиму, котрий ґрунтується на страху, 

репресіях, доносах, підозрах, які зумовлюють знищення громадян. 

Центральна духова субстанція – мова – визначає національну ідентифікацію та 

домінанту творчого доробку Марка Бараболі (спр. І. Рознійчук). Його твори є 

суцільною «автобіографією, автокритикою, автофотографією». Письменник апелює 

до читача, порушує питання самобутності Карпатської України. В умовах 

політичних змін 1920–30-х років духовний чинник виступає осердям народу, котрий 

за втрати держави, культури, традиції може зникнути. Збереження власної сутності 

корелює з утвердженням етнічної свідомості громади. Тому особисті перипетії 

формування індивіда показано в аналізі сьогочасних колізій. Своє іронічне 

балансування між геніальністю і графоманією митець пояснює обраною цариною 

художньої словесності, підкреслює «правдиво-невтомну працю» колег-

псевдолітераторів, які «пишуть, пишуть, пишуть», не маючи ані хисту, ані чуття, 

наслідуючи попередників та послуговуючись шаблонами. Наратор досліджує 

аспекти письменства в дотепних класифікаціях (читачі й автори, нормальні прозаїки 

та неадекватні поети, поле і поляна праці), висміює недолуге копіювання у 
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віршованих вставках, макаронізмах, оказіоналізмах. Він переосмислює 

інтертекстуальні акценти (самолюбування – «Тяжко стати письменником (Слава не 

поляже)», «Тарас Бараболя» М. Гоголя, фіксація втручань природи у «Фейлетоні» – 

рефрен  «Віють вітри, віють буйні» з пісні Марусі Чурай).  

Невеликий доробок автора є жанрово розмаїтим. Однак лейтмотивом 

залишається наголос на перекрученні чи незнанні мови як головній причині 

зникнення особистості зокрема і нації загалом. У публічних  зверненнях-епістолах 

(«Перший… Другий… Третій лист до редакції “Пчілки” в Ужгороді») він викриває 

численні орфографічні помилки, що заважають здобути жадану славу і лаври. 

Мовна проекція набуває загальнолюдського виміру в гумористичній словниковій 

студії «Дещо з зоології. Уривок з науково-оптимістичної розвідки М. Бараболі»: 

виокремлено два складники людини, що вирізняють її з-поміж інших істот, – 

невидима душа і «язик», де останній поділяється на добрий (смаковий) та злий 

(вербальний). Кульмінаційний вияв зазначеної проблеми відображено в сатирі 

«Гальо! Гальо! Радіо Кошіце!». Письменник вибудовує своєрідний діалог між 

наратором і підкарпатською радіостанцією. Тож оповідач констатує перемогу 

«слов’янсько-азіатського есперанто», що зумовлює зникнення українства й 

перетворення країни на Тутошняцьку губернію (саркастичний «Проект автономії»). 

Причини самознищення етносу полягають у відсутності духового пріоритету, 

оскільки бракує поваги до власних цінностей, захисту інтересів нації (драматичний 

етюд «Культурники» з героєм-вчителем Зажуренком), а об’єднання громади 

можливе тільки в «Дивному сні», коли «післяплатник» видання «Українське слово» 

нарешті стане передплатником.  

Творчість І. Рознійчука присвячена досі актуальному мовному питанню. Цим 

варто пояснити вибір літературної царини, потяг до якої невпинно доводить автор 

читачу. Завдяки вербальним знахідкам і певним деталям (герб автономії – слимак), 

викрито катастрофічний стан сучасної української спільноти, яка обирає асиміляцію 

та конформізм через байдужість, культ шлункової філософії. Письменник 

послуговується засобами комічного, іноді задля гіперболізації, аби розкрити 

небезпеку втратити час, що унеможливить поступ незалежності. Але всі перипетії, 
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пов’язані з етнічною ідентифікацією, він показує крізь призму свого «я», поєднуючи 

особисте й загальнолюдське, локальне і національне у головному чиннику існування 

індивіда та держави – мові. Д. Росоха підкреслює: «Марко Бараболя у свій час 

“торощив” на всі боки нездорові явища серед пробуджаючоїся української  Срібної 

3емлі. Чи то було на культурному полі, політичному, чи якомусь іншому, всюди 

встигав Марко Бараболя своїм “їдким” пером […] У своїх сатирах заторкнув ціле 

життя Карпатської України і перший з письменників виступив проти спекуляцій 

нового режиму над українським населенням» [15, с.3, 7].  

Представники сміхової літератури послуговуються різними способами 

увиразнення героя, події, проблеми. Але слід окреслити авторські знахідки на 

композиційному й архітектонічному рівнях. І. Немирович представляє гуморески з 

виразною новелістичною побудовою («Жовті черевики», «Кому вона посміхалася», 

«Сорочка-вишиванка», «Умовний знак», «Немилозвучне прізвище», ««Артист», 

«Згадаймо, Лялечко, молодість!..», «Лектор і кохання», «Блакитноокий ангел», 

«Тролейбусна любов»). Сміхова тональність протягом читання твору поступово 

набуває обертів і здобувається на кульмінацію тільки у фіналі, збігаючись зі 

змістовою кінцівкою. Письменник наголошує на тому, що риси людського 

характеру – амбівалентні, оскільки позитивні можуть стати негативними залежно 

від рівня любові й поваги до себе. Тож герої потерпають через самовпевненість 

(«Операція “Червона рута”», «Заочний жених»), бажання всім догодити («Пророк», 

«Умовний знак»), скнарість («Шоколадка для Сільвії», «Через того Марка Твена», 

«Віддячили за гостинність», «Золотих справ маестро», «Вавілонське сватання»), 

ревнощі («Кіноартист Вітольд Христофорович»); втілюють народну мудрість «у 

страху очі великі» («131-й тигр», «На дядька Йосипа схожий»). Аналізуючи 

гумористично-сатиричну прозу І. Немировича, А. Шевченко зауважує: «… він брав 

те чи те негативне явище реального життя й прагнув якнайповніше викрити його, 

висміяти і викликати в читача огиду до нього. В цьому – і певне, тільки в цьому! – 

той позитивний заряд, який несе в собі сатиричний твір» [253, c.9]. 

Творчому доробку письменника властиве жанрове розмаїття: епістолярні та 

щоденникові зразки («Вовки. Хроніка з життя районної газети»), форми 
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публіцистичного й офіційно-ділового стилю («Знайшов-таки себе… Скарга», «Як я 

був хуліганом. Пояснювально-попереджувальна записка бухгалтера Ільчука своєму 

безпосередньому начальству»), а також їх мистецький синтез («Трагедія однієї 

долі», «Півникові “джентльмени”». Сторінка з біографії журналіста Саливона 

Півника», «Оптиміст. Гумореска з одного листа, однієї статті, двох телеграм і 

міліцейського рапорта, складеного сержантом М.Д. Хилем»). 

На особливу увагу заслуговує «Діалектика. Історія однієї кар’єри, повідана у 

п’яти телефонних монологах», що має кумулятивну структуру та смислову градацію 

(зламаний клімакс). В односторінковому творі – гумористичній драматизованій 

новелі – вміщено професійний злет і падіння службовця на основі мовленнєвої 

характеристики персонажа, розмова з диспетчером про службовий транспорт. 

Письменник підкреслює зміни манери й тону адресанта від прохання до імперативу 

і, насамкінець, перепрошення.  

Цікавими є літературно-білялітературні придибенції, котрі мають реальних 

співавторів, адже одразу акцентовано джерело історії, що спонукають не тільки до 

публічної літературної обробки, але й дозволяють домислювати ситуації, зважаючи 

на характер героїв чи обставини, в яких вони діють. Влучні та дотепні твори, 

присвячені художній словесності. Прозаїк викриває проблему неуків-графоманів у 

«Заявці на літературний сценарій». Наратор не сумнівається у власних здібностях, 

обґрунтовуючи переконаність щоденними переглядами стрічок. Почасти це 

проекція на відому практику червоної просвіти, коли залежно від походження 

(робітничого / селянського) будь-хто міг долучитися до красного письменства. 

Подібне самокоронування відбувається у «Трагедії однієї долі». Твір насичено 

бездарними спробами графомана. Письменник вдається до кумулятивного 

принципу, висміює т.зв. богемний спосіб життя (неробство, пиятика) і 

невмотивовані амбіції поета-пісняра Матвія Гукача. Висвітлюючи двадцятирічний 

період, уміщений на кількох сторінках щоденника, письменник підкреслює людське 

марнотратство. Невизнаний геній лише фізично присутній у просторі. «Багатство» 

його внутрішньої сутності обмежується псевдомистецьким примітивом, що дає 

ілюзію значущості. 
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У творі «Коза на шлагбаумі» розкрито зміст приказки «кравець знай своє, а в 

шевство не мішайся» («Салдацький патрет» Г. Квітки-Основ’яненка). Жанровий 

вибір – «Літературна трансформація» – вказує на зміни, котрих зазнає первинний 

текст «Бувальщини» через горе-критиків, які направду вважають, що можуть вчити 

письменника. Так, автор порушує низку питань. Передусім наголошено на свободі 

творчості митця, захисті суб’єктивної рецепції та інтерпретації, викрито утилітарну 

функцію літератури, актуалізовано проблему залежності від псевдорецензентів і 

видавців. І. Немирович вдається до гумору та іронії, зберігаючи інтригу завдяки 

несподіваному закінченню придибенцій та гуморесок. 

Кумулятивний принцип є визначальним у структурі творів М. Руса, який в 

іронічно-сатиричному аспекті аналізує особистісні та національні проблеми. 

Ланцюгова текстова організація відображена у повторенні слів або дій, що не 

передбачають модифікацій. В гуморесці «Сон-мара» Роман Кариєрович виступає 

репрезентантом типового чиновника із захмарними планами. Мрії відображено в 

градації поступу до посади міністра і зруйновано тінню-шефом бюро та дзижчанням 

набридливої мухи, з якою ототожнено чоловіка. Про зростання статків також марить 

герой твору «Як мене мої татуньо женили (Вп. п. А. Борковському, авторові 

брошурки «О, щаслива Русе» і неустрашимому поборникові недібраних подруж 

присвячує автор)». Брехня з боку майбутніх дружин та їх батьків, що приховують 

зовнішні й внутрішні ґанджі наречених, позбавляє Февронця бажання створити 

родину. Проте чотири невдалі сватання з примусу тата хлопця викривають 

недолугість вічного інфанта, котрий воліє зобов’язати дівчат ходити по хатах, аби 

заручитися. Натомість фахова освіта («Дипльомат») допомагає панові 

Шикульському впоратись із балакучою та впертою дружиною. Звичка жінки чинити 

наперекір дозволяє чоловікові у будь-яких ситуаціях маніпулювати нею, що 

доводять приклади з повсякдення подружжя.  

У доробку гумориста є твори, які демонструють авторське уміння відтворити 

атмосферу дійства в аудіо-візуальному синкретизмі. В оповіданні «Фризиєрський 

“сальон”» показано перипетії клієнта цирульника під час процесу гоління, пов’язані 

з відсутністю господині. Макар Кібіцький раз-у-раз потерпає від витівок грайливого 
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кота і бездоглядних дітей, набираючи дедалі страхітливої подоби через порізи й 

нервові рухи майстра. Твір має художнє обрамлення та варіативний темпоритм, що 

відображає статику спогадів і динаміку оповіді. Відображаючи вибрики малечі, їхні 

наслідки, письменнику вдається передати метушню і безлад у перукарні. Той самий 

принцип наявний у показі перегонів позичальника, жирного марнотратника, за 

поручителем, худим скнарою Тикичем, що відбуваються за різних обставин та 

досягають кульмінації в небезпечній річковій пригоді, коли пияк Нарашевич, 

ризикуючи втопитися, тримає над головою цінний папірець, чорнило й перо 

(«Вексель»). Відданість грошам і наполегливість у досягненні мети вкупі з 

величним спокоєм надає право наратору ототожнити гульвісу з пророком, який 

«ось, ось взнесе ся на небо». Водночас називаючи обох героїв «патріотами», автор 

викриває духовне каліцтво індивідів, котрі дбають тільки про самовдоволення. 

Зазначені твори мають герметичну побудову, тобто повторюваність дій не впливає 

та не змінює персонажів. Але з розвитком колізій можуть додаватися нові прояви чи 

зміщуватись акценти.  

У сатирі «Сонні змори» презентовано перевтілення «властителя села 

Сумнославівки» Аґапіта Ненапхальського. Герой переживає уві сні своєрідні 

ініціації, стаючи, врешті-решт, поруч із біднотою в боротьбі за демократичні 

цінності. Кожний етап духового переродження виокремлено рефреном – «Загальне 

рівне право». Фінал твору залишається відкритим, оскільки сумніви щодо захисту 

народу викликає авторське уточнення часу марень – «Образ на тлі виборчої 

реформи до парламенту». Соціальний вимір буття розкрито в оповіданні 

«Мінеральні води». Жадібність Никифора Зупакевича виражена у численних 

відвідинах аптеки його служкою, котрий змушений торгуватися за пляшку води. 

Якщо для господаря перемовини закінчуються горілчаними ліками, то для кривого 

Миколи – розбитою головою. Тому бідний заляканий чоловік («поштигулькав, 

обернувся, замельдував послушно, пошкандибав»), а не підофіцер австрійської 

армії, постає центральним персонажем, завдяки якому розкривається підтекстовий 

сатиричний складник у вияві станової нерівності, що призводить до зневаги, 

приниження, фізичного і духовного гніту.  
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Кумуляція набуває смислової градації у творах із національною домінантою. 

Дитячі забавки в лісі зумовлюють паніку польської шляхти, яка сприймає знайомий 

клич за нову хвилю повстань українців («Січова сурма (В пропам’ятну річницю 

гуцульських бунтів, ініціаторам тих бунтів, нашим “найсердечнійшим” присвячує 

автор)»). М. Рус висміює страх можновладців, нотуючи покрокові заходи 

(зачинення домівок, виїзд із містечка, рейди комендатури, прибуття військових), 

перед привидами величного минулого – Гонтою, Довбушем. Істерії окупантів 

протиставлено спокій русинів, що має амбівалентне значення. З одного боку, він 

засвідчує примирення і рабську покору, зневіру в можливості подолати катів, а з 

другого, – готовність знищити загарбників за гідного проводиря. Цю думку 

підтверджено в сатирі «Новий Рік», що становить дилогію з образком «В маю 

(Фотографія з галицької України)». Персоніфікований вияв Прийдешнього 

знаходить українця у шинку, де його співрозмовником стає «суха прозрачна фігура» 

– письменник. Він констатує, що Батьківщина досі спить через емоційних ідеалістів, 

які не наважуються дати відсіч зайдам. Однак Новий Рік лише пляшкою горілки 

навертає «польських батярів» на русинський бік. Тож доводить літератору 

мізерність ворогів, здатність розуму подолати нахабство, щоб на Батьківщині 

шанували не свята загарбників (першотравень чи День польської конституції), а 

відзначали свій «май відроджучої сили, май весни». 

Осібне місце у спадщині прозаїка посідають твори з виразною 

автобіографічною нарацією, в яких оповідач міркує про долю митця – «терпеливої 

породи», «тягарового коня», «чорного вола», «термінатора», «грішника», котрий 

спокутує власні та чужі провини.  Письменника Бог обдаровує «здоровим розумом і 

бистрим поглядом», іноді надає «аванси» (гонорар, збірка, видавнича робота на 

кшталт «Його Гумористичества пана редактора Комара»), однак зобов’язує 

захищати свободу творчості, бути «самодержавцем» попри злидні («темна нора» чи 

«Іванова хата»), репресії, цензурний тиск і навіть загрозу життю, займаючись 

просвітою та спонукаючи до звитяг земляків («Гостина у редактора (Ніби сон – ніби 

байка)», «Причта про садівника (Учителям та проповідникам української молодіжи 

присвячує автор)», «Мої визволини»).  
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М. Рус послуговується кумулятивним принципом на формальному та 

змістовому рівнях. Він розмовляє з реципієнтом («А! перепрошаю. Я забув 

представити вам мого героя», «Милі читачі і любі читачки!»), наче оповідає йому 

про знайомих і друзів («мій товариш», «Чи ви знали Макара Кібіцького? Мусіли 

знати…»). Але первинна легкість бесіди набуває нових смислів, коли автор залучає 

соціально-політичні аспекти у побутові, на перший погляд, ситуації. Прозаїк 

викриває безчинства загарбників та пасивність свого народу, оскільки наскрізним 

образом є «спляча Україна», котра мусить прокинутись в об’єднаній громаді за 

сильних провідників, до яких належать не тільки вправні й хоробрі козаки, а й 

літератори, даючи духову силу, аби відродити втрачену гідність. 

Особливістю гумористично-іронічної творчості М. Пальчика є градаційна 

кумуляція. Письменник зображує різні ситуації, висвітлює розмаїті характери, 

порушує значний спектр питань особистого й соціального аспектів. Однак показ 

певного індивіда чи явища завжди відбувається у часовій проекції (минуле – 

теперішнє), що виявляє чинники, наслідки емоційного спалаху і вчинку, відображає 

розвиток перипетії або розкриває сутність персонажа. Часто прозаїк обирає 

визначений спосіб модифікації первинної новини, що дозволяє простудіювати 

специфіку людської психології. Він звертає увагу на жагу сенсаційності, котра 

стимулює уяву адресанта. Це зумовлює нанизування правдивих та брехливих сенсів, 

суміш яких деформує об’єкт спостережень, обговорень до непізнаваності. Етапи 

своєрідного аутотренінгу вповні представлено в кумулятивній гуморесці «Дожив до 

понеділка. Уривок із щоденника», де за тиждень самонавіювань щасливо одружений 

чоловік перетворюється на божевільного Отелло (подібними є гуморески «На свою 

голову», «Мертва хватка»). Сім днів занотовано в замальовці «Переборщив», що 

створює дилогію із попереднім твором, оскільки відбувається накопичення 

анафоричних звернень-записок бабія («Пробач, затримався»), котрий, зрештою, 

втрачає дружину. Натомість чутки постають рушіями фантазій, можуть знищити 

репутацію, допомогти викликати ревнощі й помирити чи посварити родину 

(«Понесло», «Голка і нитка», «Талант провидця», «Щасливе плавання», «Тет-а-тет», 

«На знак дружби»), а письмові наклепи спонукають адресанта посилювати власні 
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роздуми, вимисли й домисли, неймовірними фактами («Через праве плече», 

«Фейлетон», «Контранонімка», «Добропорядний сусіда»). Вербальна кумуляція 

презентована здебільшого в монологах або діалогах («Умовний рефлекс», 

«Благодать», «Новосілля»).  

Іншого ракурсу засіб набуває в історіях, коли дії мають причинно-наслідковий 

зв'язок із виразною градацією. Неуцтво забезпечує нестримність вигадки заради 

зиску («Вірогідні перекази», «Шосте чуття», «Не все втрачено», «Штопор»), настрій 

жінки визначає роботу заводу («Звужена сукня» – трансформовано сцену з поеми 

Тараса Шевченка «Сон»: директор лає заступника, начальника цеху, робітника), 

бюрократичні перипетії, хабарництво та бездіяльність унеможливлюють вирішення 

будь-якої справи та знищують навколишнє середовище («Під зав’язку», 

«Невловимий», «Апробація», «Двометрова юшка»), хист без розуму калічить 

оточення («Снайпер», «Півбороди»), непокаране хуліганство спонукає до злочинів 

(«Головоломка», «Неприхована радість»), сліпа любов руйнує життя («Морська 

хвороба», «Телепатія»), прагнення виокремитись провокує одержимість 

(«Експериментальна клепка», «Не святі горшки ліплять», «Експозиція»).  

М. Пальчик послуговується градаційно-кумулятивним принципом організації 

гуморески й сатири. Вдаючись до прийому нанизування, він досліджує вплив 

однотипних феноменів (емоцій, слів, явищ, учинків) на зміни психологічного стану 

та деструкцію морально-етичних цінностей людини, що викривлює дійсність і ламає 

сутність.  

Поєднання елементів письменники залучають не тільки у межах окремої 

розповіді, але й визначають головним принципом взаємозв’язку творів. Циклічність 

притаманна збіркам І. Сочивця, домінтою гуморесок якого є ситуація. Певна колізія 

стає показником людини, викриває приховані риси, примушує зробити вибір, 

виявити справжні емоції, думки та провокує відповідну реакцію, вчинки, поведінку. 

Особливістю авторського характеротворення виступає вербалізація внутрішнього 

стану героя, залучення роздумів уголос, фіксація чуттів, нарація від першої особи, 

що розкриває чинники, які формують, спотворюють чи пояснюють натуру 

персонажа і визначають події.  
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Даниною малій Батьківщині є цикл прозаїка «Лебедівські усмішки. Давні й 

сьогочасні». Цим гуморескам властива стилізація. Дотепні розповіді містять 

складники народних історій, подібні до анекдоту. Оповідач надає реципієнту роль 

співрозмовника. Він знайомить його з локальними особливостями, звертає увагу на 

походження прізвиськ чи місцевих фразеологізмів, специфіку натури земляків. У 

такий спосіб автор доводить унікальність кожного окремого топосу, завдяки чому 

формується вербальне й чуттєве бачення місцини. Село Лебедівка здобуває свій 

часопростір як важлива частина великої ментальної картини розмаїтої України.  

Бюрократичні перипетії об’єднані промовистою назвою циклу «Лист з 

резолюціями». Портрет і кар’єрний шлях типового чиновника міститься у творі 

«Власна думка, або Деякі слушні поради тим, кому (рано чи пізно) доручать 

відповідальні посади в будь-якій галузі господарства чи науки». Прозаїк виявляє 

абсурдність призначень та поступу в сучасній системі, що функціонує за принципом 

осібного існування думки й учинку, пов’язані словом. Саме ораторські беззмістовні 

балачки є головними у сходженні вгору, а майстерна показна псевдодіяльність 

збереже посаду. Письменник демонструє недолугість і тупість обох учасників 

трудового процесу – керівників та підлеглих; виокремлює знайомі прояви безглуздя, 

наївності й самообману, а саме: підлабузництво («Сидить та й думає…»,                    

«Шеф у доброму гуморі», «Однофамілець», «І стіни вуха мають»), некомпетентність 

(«Він більше не буде», «На чашку чаю», «З великим задоволенням»), хабарництво 

(«Делікатна справа», «Не на того напав»). Наводячи міркування героїв, автор 

долучає різні зображально-виражальні засоби, які відображають зміну емоцій 

відповідно до розвитку розмови, колізії. Тому описовість поступається живому 

інтонаційно-забарвленому мовленню.  

Найбільш яскраво презентовано цілісний образ чиновника в гуморесці «Без 

стола», де річ стає не тільки маркером статусу, але й замінником людини. Предмет 

символізує межу, яка розділяє дві личини однієї особи, амбівалентність котрої 

втілена в домашній покорі та бюрократичному диктаті. Водночас центр інтер’єру 

забезпечує зверхність керівника, вказує на відстань, прірву між ним і рештою. 

Втрата стола ототожнюється зі смертю службовця, порожнього всередині. Він може 
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бути очільником лише за наявності зовнішнього сховку. (Принагідно, варто згадати 

«Шинель» М. Гоголя чи інсценування п’єси М. Куліша «Мина Мазайло», коли 

пустоту героя утверджує мундир на вішалці.) Доречно зазначити, що аналогічний 

прийом наявний у гуморесці «Босі люди». Письменник влучно висміює значний 

вплив атрибутів (шкарпеток, взуття  і капців) на рецепцію себе й оточення.  

Прозаїк доводить, що система здатна знищити людину, позбавити її власної 

сутності й навіть розірвати кревні зв’язки («Лист з резолюціями»). Чиновницький 

устрій підтримують різні галузі життя, про що йдеться у циклах «Складна ситуація», 

«Будьте оптимістами» та «Шапка Мономаха». Зокрема, порушено актуальні питання 

корупції в освітній царині («Факір на годину», «М’який характер», «Абітурієнт», 

«Синова премія»), відсутність професійної етики («В обідню перерву», «Душа 

болить»), неуцтво медиків та охоронців («Болільники», «Погоня за злодієм»), 

хамське ставлення в обслуговуванні («Подяка», «Найкоротшим шляхом»), 

екологічні проблеми («Заповідник»), пріоритет зовнішнього, матеріального над 

внутрішнім, духовним («Бутерброди з ікрою», «У стані невагомості», «Сватання на 

Борщагівці», «Сервіз»). Особливо пекучими стають названі явища в дружньому колі 

та родинному вимірі, коли кревні стосунки перетворюються на торговельні 

взаємини («Швидше висилайте!..», «Квартира напрокат», «Веселіше, дідусю!..», 

«Свіжина»). Крім оповіді / розповіді, твори містять драматургічні елементи. Так, 

гумореска «Хворий» складається зі сценічних фрагментів-діалогів у хронологічній 

послідовності.   

Цикли «Березнева соната» і «Хлопці-молодці» присвячено сімейним та 

любовним перипетіям. І. Сочивець у гумористичному аспекті моделює пізнавані 

ситуації, підкреслює основні засади подружнього життя. Ці твори мають своєрідний 

дидактичний підтекст, оскільки представляють наслідки неповаги («Березнева 

соната», «Мохерова особа», «Записки приймака», «Ідеальний чоловік»), флірту 

(«Останні новини», Літаючі тарілки»), недовіри («Реабілітація»), самообману 

(«Загар», «Перша любов», «Рука і серце», «Нев’януча молодість»). Зазначені твори 

вирізняються відсутністю сатири й домінуванням гумору та іронії. 



252 

 

 

Низку гуморесок письменник присвячує царині художньої словесності: 

показує образи графоманів і дебютантів («Пуповина», «Товста книжка», «Гонорар»), 

наголошує на браку кваліфікованих рецензентів, критиків та редакторів («Дилема», 

«Шанувальник таланту»), розкриває джерела творчості («Комедійний сюжет», 

«П’ять днів одного року, або Сумна розповідь про те, як необачний автор переходив 

на творчий хліб»), долучаючи внутрішнє мовлення персонажів. Прозаїк висвітлює 

амбівалентність літературного буття. З одного боку, він висміює егоцентризм і 

самозамилування митців у «Спогадах про видатного», де наведено три зразки 

мемуарів осіб, які насправді прагнуть здобути славу, не гребуючи смертю колеги. З 

другого боку, виказує жалюгідне матеріальне існування інтелігенції в новорічній 

пригоді «Королева Марго». Незважаючи на визнання виховної та просвітницької 

функції письменства, безперечної цінності книг фінансове питання перемагає 

духовні прагнення.  

І. Сочивець презентує цикли, які, крім проблемно-тематичного стрижня, 

мають спільну емоцію (страх у чиновницьких історіях, синкретизм суму й радості             

в особистісних та літературних колізіях, байдужість у побутових перипетіях). 

Творче осяяння письменника В. Чепіга пов’язує з унікальною рисою: «Зіркість у 

плані глибинного бачення життя та його хитромудрих переплетінь […] треба                   

не дивуватися, а й самому думати і не лінуватися весь час вчитись у людей і в 

життя» [358, с.5]. Головною рисою ідіостилю і структурною домінантою творів стає 

вербалізація думки. Тому, незважаючи на пріоритет ситуації в показі характерів, 

прозаїк вирізняє силу слова, що підкреслює людський фактор. Монологічна нарація 

чи вкраплення внутрішнього мовлення визначають поведінку персонажів та 

пояснюють їхні вчинки.  

Амбівалентну тональність художньої спадщини презентує І. Керницький 

(псевд. Ікер). Він уникає сарказму в гумористиці. Натомість вповні розкриває жахи 

тоталітарного режиму й актуалізує свої спогади з минулого в окремих збірках 

(«Святоіванські вогні», «Мій світ», «Село говорить» і квінтесенція творчості – 

«Будні і неділя»), що містять спільні складники. Письменник зображує будні таборів 

Ді-Пі, аналізуючи особливості менталітету земляків. Гуморески – художня 
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інтерпретація власних спостережень автора, який, завдяки промовистій ономастиці 

(професор Книголюбенко, музика Смичок, поет Метафоренко, поліцай Пукавка, 

комендант Викрикайло, пліткарка Язичинська, патріот Криводушний, злодій 

Посмітюх, альфонс і спекулянт Крук), вибудовує образ українця, котрий прагне 

віднайти своє місце за нових умов на чужині, що стає лакмусом для ідентифікації 

людини. 

Вже у передмові («Замість вступного слова») до першої закордонної збірки 

«Циганськими дорогами» акцентовано проблему самоусвідомлення нації та роль 

України на міжнародній арені. Прозаїк влучно підкреслює ставлення світу до 

сировинного придатку, «шпихліра Європи» й жебракування-вічні поневіряння дітей 

«багатющої країни», вказує на відповідальність українців за збереження етнічної 

ідентифікації, необхідність об’єднання, важливість пошуку власного шляху і 

здобуття гідного статусу в державній системі нової країни. Мюнхенська книжка 

презентує яскраві образи вимушених переселенців, утікачів, жертв радянських 

репресій. Письменник послуговується різними зображально-виражальними 

засобами, щоб увиразнити характери персонажів, розкрити їхню сутність. Він 

залучає інтертекстуальні вкраплення, котрі надають гіперболізованого вияву певним 

рисам, вчинкам, подіям. 

І. Керницький обирає межову ситуацію, що спонукає героя виявити єство. 

Дріб’язковість і скнарість Іларія стають головними у втечі на Захід («Мученик за 

ідею»). Власник залізно-бляшаної крамниці, попри значні статки, бідкається через 

втрату краму. Він ототожнює баняк та людське життя, не розуміючи відмову 

куратора у вантажівці. Аби презентувати характер, автор вдається до показу й 

рецепції події крізь призму сприйняття персонажа, масштаб трагедії котрого 

висвітлено в його риторичному звертанні до Землі, нації, персоніфікації душі, яка 

має амбівалентні порухи, абсурдному історичному екскурсі та інтонаційно-

забарвленій апеляції. Письменник викриває і висміює лицемірство крамаря в епілозі 

(рядки з вірша І. Франка «Патріот»), рефрені («щирий український патріот»), 

порівнянні з Прометеєм. Пріоритет матеріального аспекту над духовним виступає 

чинником деградації громади, оскільки поведінка пана Іларія постає лише 
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прикладом у найвищому ступені. Адже наратор вказує на обсяг зайвих речей, які 

прагнуть забрати із собою втікачі, забуваючи про справжні цінності. Фізіологія 

керує та панує над людиною навіть за безпечних умов, що проявляється у 

байдикуванні й ледарстві («Багато галасу з нічого», «Це не життя, це мука»), котрі 

провокують хамство, шкоду і п’янство («Ювілей заслуженого вченого», «Месниця 

за народну кривду», «Найновіше чудо техніки»). Саме плекання зазначених явищ 

зводить нанівець надії табірних мешканців про стабільне майбутнє, бо постійні 

беззмістовні балачки-суперечки замінюють дії, стають визначальною перешкодою 

для консолідації та розвитку.  

З-поміж численних образів нероб та нездар вирізняється постать Аполлона 

Рибки («Ясновельможний пан швець»), доля котрого повинна бути зразком для 

більшості емігрантів. Не маючи змоги реалізувати науковий потенціал через 

фінансову скруту й маргінальний статус переселенця, чоловік здобуває новий 

практичний фах шевця заради родини. Він досягає вершини у цій галузі, доводить 

залежність успіху від певних духових якостей людини. Прибуткова справа стає 

сімейним бізнесом паралельно з навчальним процесом дітей в освітніх закладах. У 

такий спосіб розповідач презентує амбівалентність життя на чужині. Доцент 

Краківського університету, визнаний хімік не потрібний ученим колам, які 

сприймають іноземців-біженців нахлібниками. Його досконалі студії нічого не варті 

в умовах табірної бідності. Єдиний вихід – кардинальна утилітарна зміна професії. 

Тому фінальний монолог пана Рибки, в якому Аполлон підкреслює свою корисність 

для нації лунає щиро та іронічно водночас. 

Осібне місце у збірці посідають алегорія «В зоологічному саду» і містерія 

«Ходження запроторенця по муках». Завдяки байкарському принципу в першому 

творі зображено людську істоту як в іпостасі тварини / птаха, так і в образі самої 

себе, але у клітці. Автор висміює нахабних Свиней, хитрих Лисиць, балакучих 

Горобців тощо. Другий твір звужує загальнолюдський аспект до національного. 

Іронізуючи із всеосяжності бюрократії, що заразила навіть небеса, прозаїк зміг 

розкрити жах сталінської системи у вчинку центрального персонажа: на пропозицію 
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Райської Канцелярії воскреснути в радянській країні душа українського втікача 

відповідає стрибком у пекло.  

У збірці «Перелетні птахи», що складається із трьох циклів, домінують сатира 

та бурлеск на мовленнєвому, образному й жанровому рівнях. Осердя гуморесок і 

сатир першої частини книжки – «Рідними обніжками» – антиномічна пара. У творі 

«Резигнація пана Кораби» протистояння обмежених чиновників з управителем через 

облаштування школи набуває вселенського масштабу для невеличкого села завдяки 

переліку даних упереміш (поява комети, народження теляти, австрійська війна, 

шлюб Лайзорової Сурки, тиф, пацифікація та згоріла гречка). Гумористична 

розповідь набуває саркастичного забарвлення в аспекті виявлення двійників на рівні 

села, області, а надалі – міста і країни. Для висвітлення сутності персонажів 

письменник вдається до перифразу: п’янички-урядовці – члени «Комісії Трьох», 

«світочі села», «мученики за всенародні інтереси», два хруни й перевертень, тітка 

Текля – «ходяча хроніка села», шкільний інспектор Славомір Новотни – «визначний 

педагог» та «порядний хлоп», Данило Фуркало – «людина з високорозвиненим 

почуттям громадської солідарности», «непересічна індивідуальність» і «член секції 

розбивання чужих комор»; долучає омонімічну гру (кіт – Грицько Кіт). 

Контраст на рівні власних назв постає вирішальним у сатиричному творі 

«Злощасний рукопис», де голодний рецензент Головненко помирає від розриву 

серця під час аналізу «їстівного» шеститомника Власа Хлібоїденка. Наявність 

форми і відсутність змісту висвітлена в гуморесці «Пропагандивна поїздка», де 

безособові речення з епіфорою – «мали наскрізь діловий характер» – відображають 

бутафорні книжкові шафи та бездарні пафосні лекції замість необхідних видань, а 

мовний контраст (офіційно-діловий у представників інституції та розмовно-

художній у закамарків) забезпечує виразність характерів. 

Ілюзію діяльності у проблемі просвіти утверджує Український Комітет міста 

Безухова з «Думи про солом’яні душі». Домінантою текстової організації виступає 

антитеза на оповідному і композиційному рівнях. Покоління молодих та 

перспективних сьогодні обирає гроші, не гребуючи популістськими обіцянками. Цю 

звичну, на жаль, для української громади історію письменник уміщує в автентичний 



256 

 

 

жанр фольклору – думу. Наратор виступає сучасним кобзарем, стилізує виклад за 

допомогою константних складників (постійні епітети, архаїзми, синонімічні ряди, 

семантична тавтологія, дієслівна рима, демінутиви). Цікаво, що автор поєднує 

лицарський та соціально-побутовий різновиди в іронічному наслідуванні зі 

збереженням темпоритму народнопоетичного твору. Дотримуючись ліроепічної 

тональністі, він створює нові назви (голова – «Батько-Отаман», бухгалтер – 

«Фінансовий Осавул», речниця – «вірлиця срібнопера» і «Представниця Жіноцтва», 

менеджер – «Організаційний Осавул», редактор – «Культурно-освітній Осавул») та 

вкраплює модерну розмовну лексику («Рідна Установонька», «на ландраси-

вихиляси начхати», «касу під опіконьку взяти, вкладки інкасувати», «за козаченька 

молодого, директорця золотого, заміж виходити», «про сімейку краще дбати – 

ґалянтерійну крамницю відчиняти», «золоті ключі на полицю клали, писальні 

машини у футлярі ховали»). Зрештою, справжня сутність співробітників 

розкривається в їхньому перетворенні на «вовків-сіроманців». 

Чи не поодинокий приклад персонажів без масок – історія про «Дерби в селі 

Закамарках». Наратор є коментатором у літературній он-лайн трансляції для 

реципієнтів, що поєднує розмовну й урочисту лексику, фольклорний інтертекст і 

спортивну термінологію. Незважаючи на гумористичний тон розповіді, письменник 

порушує нагальні питання – соціально-економічні (матеріальні нестатки, початки 

бізнесу), політичні (висміювання ІІІ Інтернаціоналу, ненависть населення до 

комуністичного режиму в несприйнятті червоного кольору) і морально-етичні 

(клятва «кістками прадідів», пріоритет громадського над особистим). 

Другий цикл – «Переселення з перешкодами» – відображає перипетії, 

пов’язані з табірними буднями емігрантів та їхніми сподіваннями про Америку як 

Землю обітовану. В образах українців письменник висвітлює кмітливість земляків, 

способи вижити й досягти кращого на чужині. Художнім історіям циклу властиве 

жанрове розмаїття. Перший однойменний твір – подорож, «Слідами козака Мамая» 

– епістола, «Ревнивий листоноша» – замальовка, «Не доручений дарунок» і «Майже 

кримінальна історія» – детективний стрижень, «Останній романтик» – 

мелодраматичний монолог.      
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У третій частині – «На землі Вашінгтона» – зображено колізії буття в Америці, 

де втікачі прагнуть стати місцевими. Цикл вирізняється твором «Життя, неначе 

сон…». Автор нотує рухи й інтонацію персонажів, надає історії сценічності, 

характерам –візуальної виразності, наближаючи твір до жанру драматичного етюду, 

висміює намагання здаватися, а не бути, оскільки емігранти втрачають не тільки 

етно-, але й самоідентифікацію. Він фіксує перетворення на духово-вербальному 

рівні, вкраплює у мовлення персонажів запозичення і макаронізми (каман, дуже 

найс, ґрінори, лоєр, ол райт, ґудбай, велл, бойси), залучає оказіоналізми 

(засейфувати, нарікайли, аґент-самоохотник, доба Запроторення), висвітлюючи 

моральну деградацію («Нарешті віддячились!», «Добрий чоловік», «Злий дух під 

Божим домом»).   

Особливістю художніх творів письменника є інтертекстуальний компонент 

(сон – «морфеєві обійми», сум’яття закоханого – «Танталові страждання», чоловік 

після склянки алкоголю – «Сократ, який випив отруту», переселенці – «наші Енеї» 

(антична міфологія, Вергілій та І. Котляревський), еміграція – «з журбою радість 

обнялась» (О. Олесь); «підтоптаний ді-пі Ромео» і «таборова Джулієта»                         

(В. Шекспір); гумореска «Страйк лісової бригади» – «Лісістрата» Арістофана, 

«Злощасний рукопис» – «Натуральна історія» Плінія Старшого, «Пан Халявський» 

та «Салдацький патрет» Г. Квітки-Основ’яненка тощо), який водночас відображає 

світ персонажа і враження реципієнта-інтерпретатора, гіперболізує чуття чи 

феномен, посилює гумористичне звучання твору та збагачує ерудицію читача.        

Прозаїк зображує різні царини людської життєдіяльності (культура, політика, 

наука, спорт, освіта), зосереджуючи подібну тематику і проблематику в циклах. Він 

проектує конкретне, особисте на універсальний та загальнонаціональний рівень. 

Образ українця втілюють назви збірок «Перелетні птахи» й «Циганськими 

дорогами». За відсутності держави та єднання вигнанці стають вічними 

емігрантами, які обирають між асиміляцією, конформізмом і утвердженням 

самобутності через консолідацію за кордоном. У передмові до збірки «Будні і 

неділя» О. Тарнавський зазначає: «Філософія творчости Івана Керницького вповні 

зливається з його життєвою філософією. Він гуманіст в тому широкому розумінні, 
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що утотожнює себе з людиною, яку обсервує, і тому його гумор ніколи не 

вироджується у в’їдливу іронію чи колючу сатиру […] віддавав свій талант 

гумориста на пожиток своїм співгромадянам, щоб допомогти їм побачити життя з 

усміхом на устах, бо усміх допомагає бачити і розуміти речі ширше і з перспективи» 

[139, с.5]. Твори об’єднує постать наратора, котрий висвітлює розвиток перипетій, 

долучає експресивну лексику, звуконаслідування, іронію, помічає жести й міміку 

героїв, які увиразнюють характери, коли реципієнт виступає співрозмовником, 

свідком, учасником подій завдяки авторській полівекторності (оповідач, критик, 

обсерватор, коментатор). 

Представники сміхової літератури формують цілісне бачення проблеми, 

явища у циклах і збірках, де твори пов’язані спільним лейтмотивом, часопростором, 

образами або емоційною тональністю. 

Осібне місце у розмаїтті української гумористичної малої прози посідають 

стилізації, коли письменник презентує твір, в якому вгадується ідіостиль іншого 

автора. В. Чечвянський представляє низку пародій на своїх колег (М. Бондаренка, 

Юрія Вухналя, Олафа Кракена, Юхима Гедзя, Остапа Вишню, Костя Котка, Антошу 

Ко). До такого прийому вдається, навіть дублюючи назви творів, А. Калиновський у 

циклі «Пародії порівняльні», де залучено не тільки літераторів, але й науковців, 

критиків, журналістів (У. Самчук, І. Кошелівець, Ю.Тис, Докія Гуменна, Б. 

Полянич, О. Ващенко (псевд. Михайло Килимний, А. Височенко), В. Державин, Є. 

Онацький, Л. Лиман). С. Підкова пропонує своє бачення визнаних постатей 

мистецтва, науки й художнього слова та висміює неуків-критиканів у творах, 

об’єднаних назвою «Виставка картин маляра» (Ю. Бойко, В. Барка, І. Манило, 

«Олекса Гай-Головко (Біографічне)», Ю. Пундик, «Овечко і Чехов (Замість оди)», В. 

Давиденко). В. Чепіга презентує цикл «Друзі ви мої, одноперчани», реінтерпретує 

знану приказку про бабу й порося чотирнадцять разів, наслідуючи ідіостиль Ю. 

Івакіна, В. Коваля, Ф. Маківчука, Д. Молякевича, Ю. Ячейкіна, І. Немировича, О. 

Чорногуза, І. Сочивця та ін.  

М. Білкун пропонує не тільки гармонійне продовження теми співіснування 

природи та людини («Живий мньод», «Полювання на колібрі») в контексті 
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«Мисливських усмішок» Остапа Вишні, але й цікаве опрацювання відомого твору 

вчителя, зберігаючи характери персонажів у «Директорі. (Продовженні Вишневої 

“Зенітки”)». Дід Свирид постає керівником сільського музею старожитностей. 

Завдяки запозиченому в попередника образу письменник наголошує на потребі 

зберегти народну культуру, історію, традицію, котрі є джерелами літератури й 

мистецтва та основою самобутності нації.     

Доречно звернути увагу на авторську генологію в українській сміховій 

літературі. Попри те, що письменники здебільшого вдаються до відомих жанрів та 

жанрових різновидів, маємо приклади певних видозмін, які проявляються в 

уточненнях, назвах чи моделях інших мовних стилів, а саме: гумореска-бувальщина, 

гумореска-інтермедія, гумореска з натури, напівфатастична гумореска, не 

гумореска, посібник, дума, антиісторична, нетипово-гастрономна, антиалкогольна, 

курортна, правдива, детективна історія, ненаукова фантастика, заявка на 

кіносценарій, самоінтерв’ю, не нарис, швидкохідний репортажний нарис, пригода, 

замість рецензії, замість оди, штрихи, притча, замалим не повість, пояснювально-

попереджувальна записка, порада, трактат, антизабобонна оповідь, історична, 

сатирична оповідка, репортаж, документи, мікророман, фентезі, відгук, ніби 

оповідання, нефантастичне та фантастичне, дуже серйозне оповідання, сенсації, 

новела, новели в діалогах, і зовсім не байка, байки у прозі, усмішка з перцем, 

ретроспективна, лебедівська, давня, сьогочасна, підслухана, курортна, привітальна, 

закордонна, передноворічна, вишнева, заліризована, київська, кримська, 

пересадочна й мисливська усмішка, сценка, лист, мініатюри, монолог, увертюра, 

визнання, роздуми, жарт і напівжарт, пародія, фантазія-жарт, новорічна, літературна 

фантазія, моментальна фотографія-шарж, подорож, історичний роман, промова, 

родинна хроніка, легенда, фейлетон, конспект до сильної драми / трагедії, образок, 

фрагменти, рефлексії, наукова, історична, науково-оптимістична розвідка, факт, 

враження, ідилія, казка, нотатки. Крім того, наявні власне авторські новотвори. 

Вище йшлося про мемуареску І. Сочивця. Відомі реп’яшки Остапа Вишні – це 

оперативні художньо-публіцистичні відгуки на сьогочасні новини. Г. Мельник 

презентує низку «мізинок» – невеликі, складені з однієї чи двох реплік, смішні 
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замальовки почутого й побаченого в повсякденні. С. Підкова представляє 

«мікроромани» («Рефлексії», «Наймогутніша зброя», «Література і техніка»), в яких 

у стислій формі підкреслює особливості свого фаху: прозаїк змушує працювати 

розум, поет формує душу, а гуморист огортає теплом. Натомість М. Точило-

Колянківський дає зразок трагісатири. В його художніх текстах «Товпа» і 

«Помічники» (алюзія на «Казку про смутного чоловіка» В. Самійленка, проте без 

надії) висвітлено найгірші риси людської натури. У першому творі письменник 

зображує страту чоловіка, якого спершу рятує юрба. Незабаром, розчарована 

відсутністю видовища зграя, що складається з тих самих захисників, затоптує 

тільки-но врятовану жертву. Насамкінець поховання невинного перетворюється на 

шоу плачів за гідним громадянином. Тому індивіди, керовані тварними інстинктами, 

стали істотами. Друга історія відображає українську трагедію, що полягає в 

інертності й байдужості. Захоплені гаслами швидких змін, керівники та виконавці 

швидко втрачають запал, залишаючи реалізацію на поодиноких ентузіастів, яким 

здатні допомогти лише у голосному вшануванні пам’яті цих героїв посмертно. Тож 

автор викриває первинні причини тотальної духовної деградації, запропонувавши, з 

гіркою іронією, згадати Людину в День національної жалоби. У творчому доробку І. 

Немировича є літературно-білялітературні придибенції – дотепний показ актуальних 

життєвих історій з елементами вигадки і домислу, які відрізняються від авторських 

гуморесок уявними чи справжніми співавторами, розповіді котрих інтерпретує 

письменник. 

Письменники-гумористи, твори яких вирізняє автобіографізм нарації та 

комічна домінанта (гумор, іронія, сатира, сарказм, гротеск), розкривають 

багатовимірність людського життя, маски індивіда, симулякри дійсності, 

презентуючи образ перевернутого буття. Вони порушують нагальні для певного 

періоду й актуальні позачасові питання в особистісному, соціальному, 

національному аспектах, висвітлюють недоліки певної спільноти, що стають її 

константами. Автори постійно апелюють до реципієнтів, наче відповідають 

допитливим читачам на неодноразові питання про гумористичні джерела і 

намагаються позбавити страху проби пера. Навпаки, вони закликають до співпраці, 
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радять бути уважнішими, аби занотовувати парадокси у звичних дрібницях. 

Наприклад, В. Чечвянський викриває дурість чиновників, прочитавши безглузде 

оголошення («Що може наробити звичайна чесна газетна об’ява») чи пропонує нову 

термінологію, спираючись на звучання дефініції («про нове – новеля, про старе – 

стареля»). Прозаїки презентують окремі топоси, мешканці яких мають прикметні 

якості українців – Безглуздів та безглуздівці С. Воробкевича, Чукрен і чухраїнці 

Остапа Вишні, Чепігон та чепігонці О. Круковця.  

Автори художньо інтерпретують власні спогади, нотатки, враження чи 

надають літературного вияву почутому, побаченому, прочитаному, котре, зазвичай, 

стає поштовхом до появи твору. Вимисел відсутній, а домисел є засобом, який 

увиразнює головну проблему, збереження статусу КВО чи нехтування котрої вже 

призвело або може зумовити трагічні наслідки, часто відображені за допомогою 

сарказму і гротеску. Тобто в такий спосіб оповідач вибудовує проекцію минулого – 

сучасного – майбутнього, щоб активізувати реципієнта.  

Доцільно наголосити на умовному розмежування творів за визначеними 

засобами комічного: в історіях родинно-побутової проблематики домінує гумор та 

іронія, соціальної – сатира, громадянської – сарказм і гротеск. Об’єктом авторської 

уваги може бути явище (С. Підкова, О. Ковінько), доба (Г. Літневський, Є. Дудар), 

громада (І. Рознійчук, В. Чемерис), тип, який виражає вікову, національну, 

соціальну групу (М. Білкун, В. Чепіга, П. Крат, М. Колянківський, О. Барчинський), 

історична значуща особа (А. Калиновський, Я.Р. Курдидик). Письменники 

індивідуалізують персонажів мовленням (В. Губенко, Г. Мельник, Н. Дубицький), а 

феномен увиразнюють атрибутивні вказівки (М. Синежупанець, С. Женецький).  

Слід зазначити, що герої творів позбавлені портретної деталізації, оскільки 

увагу зосереджено на ситуаціях та характерах персонажів, які знайомі реципієнту, 

аби читач проаналізував історію крізь призму власного досвіду. Щоб унаочнити 

колізію, прозаїки запозичають драматургічні елементи, надають зображуваному 

сценічності (Д. Вишневський, О. Чорногуз), прагнуть не тільки висвітлити проблему 

особи, громади, країни, але й розкрити взаємозв’язок, взаємовплив і 

відповідальність думки, слова, дії кожної людини, що підкреслюється 
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кумулятивною побудовою тексту (М. Рус, М. Пальчик), наскрізним лейтмотивом у 

циклах та збірках (І. Сочивець, І. Керницький). Презентанти сміхової словесності 

вдаються до рольової прози, коли йдеться про постать наратора, котрий може 

виступати народним роз- та оповідачем, колоритним персонажем (Ганна Черінь,               

Є. Кравченко), містифікованою постаттю (І. Антипенко, Б. Грибінський), 

співавтором (С. Олійник) і alter ego автора (В. Самійленко, П. Губенко,                            

М. Понеділок), який постає спостерігачем, учасником, свідком, коментатором події; 

розкриває власні думки, чуття щодо відображених явищ, персоналій, зазвичай, 

уникає оцінок і висновків, надає реципієнту роль співавтора, співрозмовника та 

навіть співучасника, оскільки збереження висвітленого устрою, поведінки 

відбувається за сприяння, підтримки, обурення чи мовчазної згоди оточення.  

Щоб окреслити смисловий стрижень твору, письменники уживають різні 

зображально-виражальні засоби (паралелізм, антитеза, контраст, алегорія, градація, 

макаронізми, символ), надають назвам і деталям структуротвірної функції                      

(Ол. Шпилька, Я.І. Масляк), послуговуються новелістичною побудовою, 

розташовуючи пуант наприкінці твору (І. Немирович), залучають інтертекст 

(попередників та сучасників) на формальному і змістовому рівнях (антична 

міфологія, І. Котляревський, Т. Шевченко, Г. Квітка-Основ’яненко, І. Нечуй-

Левицький, Л. Глібов, М. Гоголь, А. Чехов, І. Карпенко-Карий, В. Самійленко, Гі де 

Мопассан, М. Куліш, О. Коломієць, Остап Вишня та інші), вкраплюють 

етимологічні знахідки, вдаються до фонетичних і лексичних експериментів.  

Варто зазначити, що письменники материкової України тільки за перебудови 

почали порушувати питання етноідентичності й викривати справжню сутність 

вищого керівництва. Зважаючи на цензуру, вони зосереджуються винятково на 

родинно-побутовій проблематиці, висміюванні чиновників нижчої та середньої 

ланок. Натомість позбавлені тиску і страху еміграційні автори, незалежні від 

видавців, оскільки друкували збірки здебільшого власним коштом чи завдяки 

благодійникам, крім висвітлення табірних перипетій, передусім аналізують причини 

невдач народу, досліджують ментальну деформацію внаслідок столітньої окупації, 

апелюють до земляків, застерігають від повторення помилок історії. Мала проза з 
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виразною комічною домінантою представляє комплексне бачення українства та 

України крізь призму багатовимірного часопростору реалій перевернутого буття. 

Отже, твори, присвячені висвітленню революційно-воєнних колізій та 

література з виразною сміховою домінантою мають спільні складники. Передусім 

йдеться про автобіографічну нарацію, що передбачає присутність письменника в 

тексті, оскільки він виступає безпосереднім учасником або свідком подій. Це 

забезпечує достовірність зображення завдяки нотуванню сучасних актуальних 

перипетій, порушенню нагальних питань, викриттю подвійності явищ. Прозаїки 

висвітлюють реалії, залучають прототипи, досліджують менталітет, який впливає на 

розвиток особи, громади, країни, сприйняття нових викликів, руйнацію устроїв, 

ієрархічних систем, ідеологічних модифікацій, пасивність чи активність індивіда в 

епохальних перебудовах, встановлюють взаємозв’язок минулого, теперішнього й 

майбутнього, підкреслюючи сталість націо- і державотворчого стрижня. Межова 

ситуація, зумовлена дисгармонією зовнішнього та внутрішнього світів, актуалізує 

потребу самообсервації, вимагає зосередженості, роботи рецепторів, мозку і чуттів. 

Але повернення до первинного звичного стану залежить від чинників, які 

спричинюють напругу, акцентують екзистенційні концепти життя і смерті. Криваво-

стихійні події значно обмежують чи унеможливлюють вибір, занурюють людину в 

замкнений, часто інфернальний, простір буття тут-і-тепер, оскільки майбуття 

примарне. Тому письменники зосереджують увагу на рефлексіях персонажів, 

суголосних авторським роздумам, вкраплюють натуралістичні картини, фактаж, 

метафоризують дійсність, аби довести правдоподібність колізій та передусім – 

показати злиття болю громади й землі, сакралізуючи Батьківщину. Вони 

підкреслюють безвихідь за пасивної позиції та віру в прийдешнє у неперервному 

взаємозв’язку захисників України. Мілітарний дискурс висвітлює поступ нації– від 

приреченої отари, ідеологічно захоплених апологетів комуни, повстанських спалахів 

до самостійної військової сили–крізь суб’єктно-об’єктний вимір документально-

художнього прозописьма.  

Розмаїті конфлікти (морально-етичні, соціальні, економічні, політичні та 

ідеологічні), що відбуваються всередині й зовні, охоплюють людину. Табуйовані 
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емоції, спричинені браком засобів подолати невідповідність «здаватися – бути», 

реалізуються у сміху, який стає порятунком фізичного безсилля. Прозаїки обирають 

граничне буття і створюють межову ситуацію, щоб увиразнити ґандж, викрити вади 

режиму, знищити маски, звільнитися від накопиченого обурення та вплинути на 

свідомість реципієнтів, здатних змінити навколишній світ і себе. Сміховий дискурс 

відображає ментальні особливості українства, спроможного долати перешкоди через 

розкриття сутності особи, народу, країни. Доречно зауважити, що емоційна 

тональність художніх творів охоплює значний спектр почуттів (комічні, драматичні, 

трагічні), залежно від авторської позиції, намагання увиразнити певні феномени, 

допомогти реципієнту з’ясувати справжній зміст гасел та дій. Об’єднавчим виступає 

граничне буття, що може збігатися із нав’язаною ззовні межовою ситуацією, котра 

зумовлює вербальну сублімацію переживань та думок. Письменники – свідомі 

речники українства у досі шовіністично-колонізаторському контексті, які 

утверджують право України на самобутність і незалежність.                
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РОЗДІЛ ІІІ. 

 САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ В ОСЯГНЕННІ «БУТТЯ-У-СВІТІ»:  

ЛІТЕРАТУРНА ПРОЕКЦІЯ 

 

Протягом життя людина спостерігає, сприймає, осягає довкілля за допомогою 

розуму і чуття. Цей процес відбувається через пошуки власної ідентифікації, котру 

можна втратити в розмаїтті соціальних масок. Поступ індивіда, чинники його 

формування, різні впливи, що зумовлюють дисонанс внутрішнього й зовнішнього 

світів є наскрізним лейтмотивом художньої літератури. Письменники прагнуть 

відтворити етапи «входження» у певну спільноту, актуалізують ініціації в духовому, 

душевному та фізичному аспектах, досліджують причини втрати сутності, 

викривають специфіку деформації первинного єства. Доцільно визначити 

особливості показу дитячого і дорослого мікрокосмів у прозовому суб’єктно-

об’єктному дискурсі.    

 

3.1. Домінанти сенситивного пізнання у прозі для дітей та про дітей 

 

В українській гуманітаристиці проблему красного письменства для дітей та 

юнацтва досліджують у різних аспектах (педагогічному, соціальному, гендерному, 

психологічному). Літературознавчі конценції представлені студіями Ольги Папуші 

(«Наратив дитячої літератури: специфіка художнього дискурсу», 2003), Галини 

Сабат («Казки Івана Франка: особливості поетики», 2006), Світлани Присяжнюк 

(«Психологізм дитячих оповідань Володимира Винниченка (принципи і засоби 

зображення характерів)», 2006), Ольги Будугай («Пригодницько-шкільна повість 

для дітей 1960–1980-х років: жанрові особливості (О. Огульчанський, Б. Комар,              

А. Давидов)», 2007), Олени Чепурної («Дискурс дитини у прозі українських 

письменників-шістдесятників (Гр. Тютюнник, В. Близнець, Є. Гуцало)», 2008), 

Ольги Горбонос («Українська літературна казка 10–30-х років ХІХ ст.», 2008), 

Наталі Резніченко («Українська проза для дітей 60–80-х років XX століття 

(жанрово-стильові модифікації)», 2009), Олесі Перетяти («Творчість Зірки 
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Мензатюк і українська дитяча література другої половини XX – початку                       

XXI століття», 2012) й інших науковців, а також комплексними працями з історії та 

теорії цієї царини художньої словесності Віталіни Кизилової («Художня специфіка 

української прози для дітей та юнацтва другої половини ХХ століття», 2013, 

«Українська література для дітей та юнацтва: новітній дискурс», 2015) і Тетяни 

Качак («Зарубіжна література для дітей», 2014, «Українська література для дітей та 

юнацтва», 2016). Дослідники обґрунтовують розмежування дефініцій «література 

для дітей» (цільова аудиторія, чиї запити / інтереси враховує автор, який може 

вдаватися до кількарівневої адресації) та «дитяча література» (створена дітьми), 

простежують ґенезу професійного письменства, слушно вбачаючи джерела у 

фольклорі, вирізняють тенденції розвитку в синхронії та діахронії, з’ясовують 

особливості національної художньої словесності.   

Література для дітей і про дітей розкриває особливості чуттєвої рецепції та 

інтерпретації світу тут-і-тепер, тому що дитина мислить категоріями теперішнього 

часу, крім реального бачення предметного буття вдається до уяви й фантазій, 

результати яких часто амбівалентні. Такому письменству притаманна пізнавальна, 

інформаційна, виховна, розважальна функції, оскільки автор знайомить малечу з 

правилами поведінки, дає морально-етичні орієнтири дітям, спонукає до розвитку й 

самовдосконалення підлітків, допомагає дорослим зрозуміти хлоп’ят і дівчаток, 

згадати себе та, можливо, знайти й відродити справжню сутність, відкинувши 

нав’язані стереотипи, штучні вимоги, хибні цінності. При цьому дитину охоплює 

естетичне переживання, визначальне для художньої дійсності, яку вона теж пізнає. 

Олена Чепурна зазначає: «Дитинний погляд часто випереджає наукові відкриття, 

олюднюючи природу й приймаючи її як цілісніть. В естетичному сенсі такий 

“анімізм” відповідає поетичному сприйняттю довкілля, поєднуючи інтелект з 

глибинною інтуїцією. Світ дитини та призма дитячого погляду є шляхом  до 

пізнання сутності складного, неоднозначного, а часто й ворожого світу, що 

породжує драматизм долі героїв. Підвалини дитячої свідомості сублімуються в різні 

стани (екзистенціали), прагнення, художнє втілення яких розкриває світобачення й 

світорозуміння письменника» [455, c.3].  
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Мала проза кінця ХІХ–ХХ ст. для дітей представлена мініатюрою, 

оповіданням, етюдом, образком, казкою, новелою, притчею, листом, 

щоденниковими нотатками, байкою, ескізом. Але названим жанрам властива 

дифузія, відображена в синтезі їх складників на формальному і змістовому рівнях, 

що зумовлено історичним контекстом, цільовою аудиторією та ідіостилем автора. 

 

3.1.1. Соціальні детермінанти в літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

 

Суспільна дискримінація визначає змістове наповнення історій кінця ХІХ – 

початку ХХ ст. М. Старицький формує такі пари: природа – цивілізація, дитина – 

дорослий, духовне – матеріальне [386]. В. Поліщук зауважує про стильовий 

еклектизм, помітний також у творах про дітей та властивий прозі письменника: 

«Очевидна в ній і романтична стильова домінанта, до якої ситуативно (у конкретних 

творах) “долучалися” й елементи інших стильових течій (реалізму, неореалізму, 

символізму, імпресіонізму, експресіонізму, бароково-готичні), сумарно витворюючи 

досить специфічну стильову суміш (чи сплав), яка, у свою чергу, засвідчувала і 

творчий потенціал письменника, “демократизм” його естетичних уподобань, й місце 

на зламі літературних і суспільних епох» [304, c.146]. В оповіданні «Буланко», 

розповідаючи про сільську родину, автор зіставляє її голову та помічника. Одразу 

варто зауважити про побудову твору. Розповідь має необхідні композиційні 

складники. Однак історія шляху додому становить осібну новелу. Задля розкриття 

характерів обох персонажів письменник долучає ретроспективу. Степана Жвавого 

змінює посада старости. Він спивається через лицемірне оточення, стає банкрутом. 

Натомість кінь не деградує, не озлоблюється, терпить хазяйську злість, 

залишаючись членом родини. Дівчинка, жінка та Буланко протиставлені чоловікам. 

Вони керуються серцем, чуттєвим зв’язком, взаємодопогою, співчуттям і 

милосердям. Представники маскулінної статі, підкорені інстинктами, втрачають 

людську подобу. Чоловік звільняє агресію, ображаючи рідних. Автор встановлює 

паритет між двома світами та двома істотами (людиною і твариною). Буланко 

виявляється фізично й духовно сильнішим за хазяїна, стаючи господарем його буття 
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у межовій ситуації. Небезпеку виражено в окличних реченнях та еліптичних 

конструкціях, що забезпечують емоційну напругу.  

Твори «Лихо» й «Орися» утворюють дилогію завдяки спільному лейтмотиву – 

дитяча рецепція колізій дорослого світу. Письменник зіставляє внутрішнє єство 

малечі та зовнішні вияви її протесту проти несправедливості, жорстокості, глупства 

соціуму. Новела «Лихо» представляє універсальну історію зубожіння родини після 

смерті чоловіка-годувальника, що засвідчує умовність локації («містечко Б.»).               

М. Старицький увиразнює портрет виснаженої жінки, яку розорюють і знищують 

колишні друзі-знайомі, користуючись горем. Єдиним багатством родини 

залишається корова. Оповідач підкреслює емоційне спілкування дитини і тварини: 

Пріся щиро просить Бога взяти на небо себе замість хворої Бури. Шантаж сільського 

знахаря Охріма, лиху вдачу якого підкреслює портретна деталь (олив’яні очі), 

зумовлює трагедію. В показі т.зв. народного віче відтворено стадну свідомість. 

Вражає шал натовпу, що покірно й навіть задоволено сприймає поховання живцем. 

Юрба схвалює жорстокість і цинізм своїх очільників, насолоджується нещастям 

сусідки, чекає на новий сплеск емоцій, які закарбуються цікавою та яскравою 

картинкою, що відтворюватимуть задля зловтіхи. Тож підзаголовок твору набуває 

подвійного значення: «Картинка з життя голодних» висвітлює жалюгідне існування 

удови з дитям та жадібного до видовищ оточення, котре сприймає вбивство тварини, 

смерть дівчинки захопливим дійством та цікавим випадком для обговорень і чуток. 

Односельці перетворюються на стадо, підпорядковане старості, який позбувається 

відповідальності за жахливий гріх (алюзія на Понтія Пілата). Детальний опис 

знущання над Бурою підкреслює хижацтво людей: знахар, який має лікувати й 

понад усе берегти життя, перебиває корові ноги, аби не пручалась; писар споглядає, 

як засипають живу тварину; старшина міркує про мізерне відшкодування збитків і 

будує плани на Мартину землю. Автор порушує актуальне питання детермінації 

громади й керівників, підкреслює апокаліптичну візію у зіставленні поховання 

корови та дитини, які для натовпу є тільки об’єктами розваги. Байдужість і 

жорстокість зумовлює божевілля жінки. Вони втрачає сенс життя, бо розчаровується 

у людському роді, який позбавив її найближчих. Героїня зберігає лише фізичну 
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оболонку, сподіваючись на швидку смерть. Формальним повтором та змістовим 

рефреном твору стає заклик «Закопайте!» Він має кількарівневе тлумачення. 

Загибель на будівництві чоловіка є втратою надій на родинне щастя, плекане втрьох. 

Обманне вбивство корови постає зникненням останньої надії на мінімальний 

матеріальний добробут, викриттям справжнього ставлення т.зв. старійшин до своєї 

пастви, зрадою односельців і похованням віри в людяність. Дитяча безглузда смерть 

заради порятунку друга вивляється остаточним присудом бездушній громаді, котра 

прямує до самознищення. Загибель Прісі вбиває Марту, не здатну й надалі 

витримувати ляпаси долі. Водночас прозаїк наголошує на контрасті між 

поневірянням, стражданням і болем Супонихи та буденним продовженням суєтного 

існування мешканців містечка. Вони просто «розважились» незвичною подією та 

відкинули, наче непотріб, цілу родину. Звідси, наявна сенсова градація назви твору. 

«Лихо» осібної людини розширюється до рівня родини, охоплює громаду та впливає 

на долю народу, оскільки зубожіння людської душі неминуче призведе до 

всезагальної катастрофи.  

Оповідання «Орися» представляє історію вдови та її дітей. М. Старицький 

вдається до антитези. Він зіставляє розквіт весни й самозамилування панянок, їхні 

любовні захоплення та протиставляє жалюгідне існування служки, перетворення 

статної Свиридихи на стару бабцю. Характеристики персонажів утілені в деталях. 

Катя вирізняється очицями із задерикуватим вогником, що виказує її зверхність. 

Орися має випнуті лопатки, впалі груди, що засвідчують постійне недоїдання, 

виснаження та вираз переляку в очах. Страх посилюється внутрішнім і зовнішнім 

дискомфортом. Адже будинок є кам’яною кліткою для сільської дівчини, яку 

стискає вороже місто за панування чужої мови й зневаги «хохлушки». Злість 

акумулюється у звинуваченні в крадіжці прикраси, яке наймичка сприйняла 

вироком долі. Батьківський шлях-вибір штовхає її до прийняття фатального 

рішення, прискорюючи розвиток подій. Драматизації розповіді сприяють діалоги, 

емоційно забарвлена лексика, вигуки, а кульмінації – еліпси, де письменник поєднує 

розповідь із мареннями героїні, вибудовуючи суцільний потік думок і подій, 

прискорює виклад, проектуючи на переживання дівчини. Вона вважає суїцид 



270 

 

 

формою захисту мами від несправедливих докорів і чуток. Так само Пріся оберігає 

друга від брехливого вироку. Прикметно, що обидві гинуть подібно. Перша 

вдаряється об виступ кам’яного бика, друга – об ріг Бурої. Та обидві помирають 

через байдужість і жорстокість оточення. Важливо, що вчинки дівчат викривають 

хиби соціуму, демонструють зразки справжньої людяної поведінки.  

«Лихо» й «Орися» мають смислове обрамлення: загибель батька – загибель 

дочки, брехливі звинувачення, наклепи, лицемірство. Антитетичними постають 

описи природи, які увиразнюють нездоланність межі штучних масок та істинних 

цінностей. Циклічність стихій, флори й фауни зберігається завдяки гармонії. 

Натомість люди, вдаючись до жадоби, заздрості, агресії, позбуваються внутрішнього 

спокою, прирікають нащадків на жалюгідне філістерське існування замість 

повноцінного життя.  

В оповіданні «Янгол» порушена проблема зайвої людини. Жанрове 

визначення «Різдвяна новела» окреслює хронотоп зображених подій, що тривають 

протягом кількох годин. Важливо, що героїнею твору є представниця інтелігенції, 

тобто середнього класу, відкинута т.зв. елітою. Тож попри освіту й статус у 

минулому вона так само, як Пріся та Орися, позбавлена права на гідне життя. 

Знаково, що прихистком героїні стає льох. Підземелля, сховане від людських очей, 

не тільки захищає від осудливих і оціночних поглядів, але й виказує ставлення до 

теперішньої жебрачки, яка насправді має розум, хист, гідність. В образі жінки 

розкрито жорстокість соціального устрою, де слабкого позбуваються, ховають під 

землею. Тому суспільство перетворюється на звіринець, в якому жеруть одне 

одного. Таке твердження доводить протиставлення літньої героїні та молодого 

студента-юриста. Юнак хоче ув’язнювати недолугих бідняків. Йому опонує бабуся, 

котра дарує ближнім любов, допомагає, не принижуючись, здобуває речі завдяки 

постійній фізичній праці, несумісній зі станом здоров’я, зберігає доброту й чуйність 

до кожного. Найбільшого болю жінці завдають спомини та розуміння власної 

безпорадності. В молитвах вчувається прохання і докір, зневіра й надія, що 

виказують амбівалентність людської натури. Центральний образ твору – янгол. Він 

модифікується, постаючи в матеріальному вияві або набуваючи метафоричного 
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втілення. Передусім йдеться про музичного янгола. Забавка панночки стає мрією 

Катрусі та карою бабусі. У розпачі дана обіцянка перетворюється на єдиний гріх 

старої, яка вперше зраджує себе, скоюючи крадіжку в стані афекту. Розповідач 

підкреслює машинальність рухів виконавиці бажання хворої онучки. Уві сні малої 

Божий посланець змагається з відьмою за дівчинку. Алегорія викриває боротьбу 

життя і смерті, доводячи, що дух перемагає тіло: символічний та предметний 

охоронці підтримують дитину, сповнюючи душевним здоров’ям. Образ небесного 

посланця незримо присутній у фіналі розповіді, коли пристав усувається від 

засудження бабусі, а багата пані виявляє милосердя, пропонує опікуватися долею 

сироти. Імовірно, щасливе закінчення історії продиктоване радше Різдвяним духом, 

аніж правилами антигуманного суспільства. Третій вияв Божого гостя – людський. 

Для старої янгол – онука, в якій зосереджена віра, надія та любов жінки. Дівчинка не 

зважає на умови, а піклується про єдину рідну людину, очі якої має небесний 

посланець уві сні. Катруся і бабуся стають янголами одна одній. Полісемантикою 

образу охоронця можна пояснити назву твору, де соціальний аспект поєднано з 

моральним вибором. На жаль, диво Різдва – унікальний виняток, який мав би стати 

прикладом, але залишається літературним вимислом.   

М. Старицький акцентує особливість дитячого світосприйняття, в якому 

домінує не вербальна чи раціональна, а чуттєва рецепція та інтерпретація оточення і 

подій, наголошує на унікальності й цінності кожної істоти, порушує актуальну 

проблему байдужості соціуму на прикладі окремих доль, що зумовлює 

самознищення людства. Соціально-психологічні оповідання композиційно подібні, в 

кожному є текст у тексті (рефлексії, ретроспектива, сон, марення). За допомогою 

риторичних звертань, еліпсів, роздумів, де зринають позачасові філософські 

питання, письменникзалучає до історій читача, спонукає до аналізу власних думок 

та вчинків.  

Письменники наголошують на статусі, який детермінує поведінку людини, що 

засвідчують морально-етичні оповідання Олени Пчілки (спр. Ольга Драгоманова-

Косач), де викрито жорстокість у зіставленні стосунків сироти з хижаком та 

суспільством («Хлопчик та ведмідь»). Тварина і дитина виявляються заручниками 
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волі інших. Тому фінал твору має амбівалентне значення. В’язень-велетень для 

розваги пана своїм захистом приблуди викликає жалощі господаря, котрий дає шанс 

малому. Обидві жертви людського свавілля залишаються іграшками оточення. 

Авторка звертає увагу на рівнозначність усіх істот, які взаємопов’язані одне з одним 

(«Рябко (Полтавська приказка)», «На хуторі»). Цей лейтмотив наявний в історії 

«Сосонки», де ототожнено ставлення до лісової красуні та десятирічного Івася. 

Розкіш головної зеленої прикраси Різдвяних святок втрачає цінність одразу після 

роздачі подарунків і перетворюється на непотріб. Так само багатії використовують 

робітників. Доречно підкреслити, що наратор визначає схожість персонажів у 

первинній свободі, яка визначає їхню сутність. Хлопчик і сосонка втрачають себе в 

золотій неволі й повертають у щасливій втечі додому та допомозі природного світу. 

Флора і фауна виступають алегоричним відтворенням людської спільноти. 

Розповідачка студіює психологічні особливості, наголошуючи на взаємозв’язку 

слова й чину («Премудра приповість», «Мишача рада»), реінтерпретує народні 

приказки, акцентуючи патріотичну домінанту («Куликове болото»), висвітлює 

болючі помилки національної історії у громадянському розбраті, братовбивстві 

(«Найгірші вороги (Народна приповість)»). Унікальність мистецтва і креативної 

особистості, відкидання утилітарності й замовних надбань, сугестивна функція 

тексту, свобода як необхідність для творця та виконавця розкрито в образах генія 

(«Малий музика Моцарт»), духового проводиря («Увінчаний співець»), котрим 

протиставлено безіменних королів, утверджено вічність авторів і творів на 

противагу тимчасовим політичним гравцям. 

Осібне місце у доробку Ольги Драгоманової-Косач посідають «Сміховинки» – 

комічні лаконічні, часто ситуативні, діалоги, з-поміж яких можна вирізнити 

побрехеньки («У степу», «Розмова з добрими людьми», «Як мужик гусей ділив»), 

нісенітниці («Куди твій батько поїхав», «Походеньки», «Каліка», «Мудрий 

загадник»), мовні дотепи («Здорові, куме!», «Розмова», «Навантажився!», «Осляча 

мати»), анекдоти («“Приємність” мамі», «Обачність», «Незагублений чайник», 

«Циганова кобила», «Сімейка», «Мудрий подорожній»), притчі («Батькова наука», 

«Приповістка про хліб», «Роки нашого життя»). Окреслюючи внесок видавця 
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«Молодої України» у виховання молодшої генерації, Людмила Новаківська 

зазначає: «Її твори позбавлені формального дидактизму, їх об’єднує прагнення 

автора розбудити у дітей любов до рідного краю, виховати кращі моральні почуття, 

навчити бачити прекрасне в навколишньому світі […] Вона засуджує бездушність, 

лицемірство, нещирість у ставленні до дітей, прагне художнім словом допомогти 

сьогоднішнім дітям чуло сприйняти поняття “людська гідність”, тому що в умовах 

дефіциту духовності душа людей не завжди відкрита щирому співчуттю» [264, c.5-

6]. Олена Пчілка презентує жанрово розмаїту прозу, охоплює значний спектр питань 

та підкреслює важливість духовних цінностей у захисті власного єства і 

відповідальність кожного за гармонію світу. 

Леся Українка (спр. Лариса Косач-Квітка) уживає в показі станового 

конфлікту модерністські елементи, актуалізує сновидіння, потік свідомості, образи-

символи, представляючи параболічні оповідання. Вона підкреслює важливість 

захистити первинні якості особи, котра виступає частиною Всесвіту, співіснує з 

природою, не прагнучи її підкорити, поважає будь-який прояв життя, користується 

насамперед позасвідомими порухами в осягненні себе і навколишнього, узгоджує 

розум та дух. Наталія Іщук-Пазуняк визначає дороговкази мисткині: «Треба лише 

уміти: 1) бути собою і; 2) сприймати довколишній світ із своєї міцної позиції і своєї 

духової точки зору» [122, c.321]. 

Головний художній засіб – контраст. Письменниця висвітлює чуттєву 

рецепцію найменших, чистоту дитячої душі, відповідність емоції думці, слову та 

вчинку в історії «Сліпця». Авторка визначає жанр твору – «нарис», аби підкреслити 

актуальність порушеної проблеми, апеляцію до реципієнта. Оповідача вражає 

тонкий слух малого пацієнта лікарні, в образі якого зосереджено світоглядні 

домінанти сприйняття – наївність, допитливість, щирість, ніжність, милосердя, 

любов. Те, що дитина позбавлена статі й імені можна тлумачити узагальненим 

виявом безпосередньої малечі та її уподібнення ангелам. Це засвідчує вибір 

музичного інструмента, де мелодія виступає сублімацією страждань, – небесної 

арфи, звуки якої поєднано з плачем. Герой зізнається у страху відкрити очі. Він 

шукає причини, котрі дозволять лишатися в закритому світі, зважає на позицію 
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оточення і негативні спогади минулого. Натомість дитина прагне всотати барви 

життя, смілива у бажанні та не боїться болю. Відсутність зору є полісемантичною: 

буквальне значення, що розкривається у відмінній реакції дорослого й малого на 

втрату рецептора, і метафора, котра викриває зникнення первісних орієнтирів, 

суголосних душі та серцю, виявлених в антиномії «слухати – чути».  

Жагу відкриттів, нестримність і певність у досягненні мети презентовано в 

історії метелика з однойменного твору. Віднайдене світло постає здійсненою мрією, 

котра вартує життя. Хоробрій комасі протиставляється лилик, задоволений кутком у 

льосі, та люди, які вважають сміливця дурнем. Тож маленький герой зі «Сліпця» та 

метелик є своєрідними персонажами-двійниками, оскільки другий реалізує ціль 

першого, що засвідчує порівняння «блідесенького променя», рушія дії, з «поглядом 

недужої дитини». Леся Українка зіставляє представників людського і природного 

світів на основі спільної жаги новизни у беззастережній відданості бажанню. Вона 

викриває втрачену дорослими нестримність пошуку, їхнє перебування в 

герметичному просторі «шлункової філософії», рутини й прагматизму, що деформує 

сутність, заважає самопізнанню, унеможливлює поступ. Духовна сліпота зумовлює 

появу безликої підкореної та впокореної маси, яка блукає у темряві комплексів, 

кимось вигаданих норм і стереотипів, нехтуючи сонцем, зокрема власного 

притлумленого єства, здатного здолати «змія-полоза», вдосконалити навколишнє, 

покращити сучасне й захистити від «потвор» майбутнє («Примара»).       

Письменниця вдається до алегорії, паралелізму, антитези. Вона витворює 

мозаїку з різних картин, явищ і характерів, що складають цілісну візію спільноти, 

аби виявити чинники, які змінюють індивіда, визначають його ціннісні концепти й 

життєві орієнтири. В образі горобчика з оповідання «Біда навчить» авторка утілює 

звичайного підлітка, імпульсивна та зухвала поведінка котрого може призвести до 

сумних наслідків. Нехтування досвіду інших ототожнюється з дурістю, позбутися 

котрої вдасться тільки за уроками власних помилок. Приклад родичів допомагає 

птаху стати відповідальним і мудрим. Водночас у представниках фауни висвітлено 

певні типи людей. Курка презентує філістера, зозуля – егоцентрика, бузько – 

хижака, ґава – інфанта, сова – відлюдника, сорока – злодія, крук – вчителя. Однак 
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більшість байдужа до питань та долі героя, що викриває проблему самосвідомості, 

оскільки індивід залишається наодинці з перипетіями буття і повсякденним вибором 

оточення, позиції, вчинків. Якщо в попередньому творі терплячість, хазяйновитість, 

працелюбність виступають запорукою шани господаря гнізда та впевненістю у його 

подальшому добробуті, то в «Лелії. (Казці для дітей)» Лариса Косач-Квітка викриває 

картини функціонування спотвореного соціуму. Одразу слід зауважити про 

кумулятивну побудову обох творів, але в другому тексті наявна зламана градація, 

що стає смисловим пуантом історії. Бажання хлопчика побачити диво реалізується у 

появі цариці ельфів, подорож із якою знищує межу дійсного й уявного, адже видива 

зі сну відображають справжні картини буття. Через відвідини «родичів» Лелія 

розкриває контраст між оболонкою та сутністю, оманливим зовнішнім блиском і 

внутрішньої порожнечею. Дві бінарні опозиції втілені в образах справжніх та 

штучних квітів, жорстокої вередливої панночки й доброї безкорисливої наймички, у 

ставленні до природи яких відображено характери героїнь. Чуттєвою кульмінацією 

виступає візія рабської роботи голодних працівниць, коли письменниця 

максимально активізує рецептори читача (душна брудна кімната, поглинута запахом 

клею). Рефрен – «їм нема часу на це уважати» – підкреслює безликість людей, 

змушених виживати. Побачене спонукає дитину переосмислити розуміння краси: 

неперевершено гарні штучні рослини, створені болем-горем дівчат, які тотожні 

зів’ялим квіткам, набувають оцінок враження, перетворюються на бридкі та 

страшні. Подібність і відмінність людського й природного світів утілено в 

дитинному вигляді цариці, що засвідчує паритет малечі та навколишнього завдяки 

домінанті сенситивної рецепції, виявленій у персоніфікації. Вибір квітів є 

символічним. Лілія – чистота, властива передусім дітям. Натомість чарівне 

перевтілення Павлика на мак стає багатозначним за фольклорною та міфологічною 

семантикою: ототожнення з подругою-ельфом (незаплямованість), кореляція зі 

сном, під час якого відбуваються мандри, паралель із прозрінням, що полягає в 

акцентуації невідповідності зовнішньої форми внутрішньому змісту. Знакова 

ритмізація мовлення рослин поетизує, одивнює, саркалізує флору. Доречно вказати 

на умовність жанрового й аудиторного визначення розповіді, котра спонукає 
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знищити дискримінацію, подолати нерівність, що здатне зробити прийдешнє 

покоління, оскільки теперішнє примирилося зі становищем принижених та 

знедолених. Кожна генерація формується під впливом передусім найближчого 

оточення. Відсутність любові або її викривлені прояви унеможливлюють позитивні 

зміни у житті людини, громади, країни. 

Переорієнтація світоглядних домінант, спровокована соціальними вимогами, 

досліджена у низці творів, які містять ініціальні акценти. Антитетична побудова 

оповідання «Чашка» посилює показ разючої зміни панни Наді, котра із чуттєвої 

юнки перетворюється на корисливу панночку (прообраз донни Анни з «Камінного 

господаря»). Подарунок іменинниці оздоблено двома метеликами (автоалюзія) та 

написом «Speranza», що стає не тільки освідченням адресанта, який обирає 

промовистий презент, але й виражає пропозицію коханій, аби разом, попри 

матеріальні негаразди, ламати суспільні стереотипи, одружуючись із любові. 

Подібна метаморфоза відбувається з багатою Юзею («Приязнь (Оповідання з життя 

волинського Полісся)»), котра у підлітковому віці починає дотримуватись настанов 

оточення, відкидає невідповідну статусу дружбу, обирає роль маріонетки. Її 

антиподом, на перший погляд, є бідна роботяща Дарка, котра завдяки праці здобуває 

повагу. Але насправді обидві дівчини виступають добровільними жертвами 

самообману. Перша – трактує слухняність покорою, друга – реалізує самостійність 

через протест і виклик. Недаремно домінантою історії постає неволя, що може бути 

наймитуванням, залежністю від материнського схвалення, думки громади. Наслідки 

такої поведінки відображено в незавершеному творі «Беріть у двір Євцю…», де 

героїні «Приязні» остаточно втрачають себе. Головну роль в долі Юзі та Дарці 

відіграли матері, які не дозволили розвиватися власним дітям, затиснули їх у лещата 

своїх комплексів. Ця проблема також актуалізована в образку «Така її доля», коли 

ненька одружує 16-річну дочку із п’яницею заради статків, проте, скаржачись 

сусідці на поведінку зятя (побиття, зради), заперечує відповідальність за нещастя 

дівчини.     

Леся Українка представляє палітру характерів, аби увиразнити контраст у 

рецепції та інтерпретації світу дітьми, підлітками й дорослими, залучає природу як 
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найбільш близький феномен до чуттєвого сприйняття, що полягає в гармонії 

оболонки і вмісту, визначає спільні емоції, котрі зв’язують різні вікові групи у 

нерозривну цілісність, уповні розкриту в мозаїчній різдвяній розповіді «Святий 

вечір (Образочки)». Авторка вихоплює миті святкувань, уживаючи розмаїті 

зображально-виражальні засоби. Чуттєва домінанта відображає синкретизм дійства 

щасливої родини, рефлексії переважають у показі «нещирої веселості» заможного 

товариства крізь призму бачення хворого юнака (контраст: радість і подяка за 

здоров’я близьких не можуть забезпечити гроші), соціально-психологічний чинник 

виражає стан молодої швачки, метафоризація панує в передчуванні школяра. Сім’я 

виступає основним помічником чи, навпаки, ворогом у становленні й самопочутті 

людини. Від пріоритетів цієї невеличкої спільноти залежить якість і рівень життя 

громади, народу, країни. 

Розкриваючи співвідношення мікро- і макрокосму, письменники показують 

особливості дитячої рецепції та розуміння в різних часопросторових координатах.  

В. Леонтович окреслює виміри сенситивної комунікації у психологічно-

анімістичних казках. Письменник розкриває особливості стосунків малечі та 

природи («Кудла»). Попри негарний зовнішній вигляд кудлатого рудого посивілого 

собаки хлопчик опікується доброю ласкавою твариною. Взаємна приязнь, любов, 

турбота зумовлює самопожертву друга, який рятує Санькові життя. Пам’ять про 

надзвичайну відданість долає час, що засвідчують спогади доктора Олександра про 

«милі очі». Ще один складник дитинства становить найближче оточення. Сум тата і 

сльози мами не розуміють, але переймають п’ятирічний Михась та чотирирічна 

Катря («Фея»). Оскільки заклопотані батьки залишають поза увагою настрій малих, 

то допомагає таїна нічного саду, де загострюються зорові (фосфоричні вогники), 

слухові (шеборшання) й нюхові (квіткові пахощі) чуття. Царство затишку, гармонії 

та краси викликає образ прекрасної чарівниці, яка пояснює цінність радості миті, 

щастя у любові, заспокоює брата і сестру, котрі засинають з усмішками. Діти 

вперше зіштовхуються з лихом, потребують часу, щоб осмислити нові емоції. 

Розірвавши гнітючий замкнений простір, вони розуміють причини сум’яття і 

позбуваються його. Сила фантазії Петрика, Миколки та Соні допомагає впоратись із 
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реальною загрозою – нападом мишей («Війна»). Навіть коти виявляються безсилими 

супроти нахабства гризунів. Кульмінацією свавілля мишви стає окупація дитячих 

ліжок. Захищати своїх власників вирішують іграшки. Перемогу засвідчує втеча зайд 

і ордени-намистини. Рецепція дорослих підкреслює втрату віри у диво, адже вони 

трактують вирішення проблеми раптовою активністю лінивих вусанів, а розповідь 

вигадкою. Хоча йдеться радше про домисел, який заслуговує на підтримку батьків, 

які мають пишатися сміливістю дітей. 

Психологічною студією виступає «Оповідання молодого лелеки», в якій 

простежено становлення особистості. Твір – суцільна рефлексія птаха, котрий 

почасти є alter ego автора. Метафора дозволяє зіставити представника фауни й 

особу: людина вчиться жити в спільноті через виховання, школу, роботу – оповідач 

виявляє самостійність і відповідальність у побудові гнізда, щорічній небезпечній 

мандрівці, захисті сім’ї. Лелека описує побут, стосунки із сусідами, наголошує на 

етапах дорослішання та соціалізації, де головну роль відіграє самоідентифікація. 

Попри зміни обставин константою лишається зв'язок із рідною землею. Наратор 

підкреслює відданість великій (Україна) та малій батьківщині (Полтавщина). Любов 

до Вітчизни є художнім обрамленням і лейтмотивом твору й життя кожної істоти.  

В. Леонтович презентує особливу сенситивну рецепцію та інтерпретацію дійсності, 

показує багатство навколишнього світу, відкрите дітям. Щирість, наївність, 

одивнення довкілля, опертя на чуття забезпечує малечі недоступні більшості 

дорослих якості – безпосередність, креативність, сміливість і віру без доказів. 

Письменник спонукає читача вбирати розмаїття природи, розвивати фантазію та 

уяву, прислухатися до внутрішніх порухів, що захищають унікальність особи. 

Суголосність флори й фауни дитячому світосприйняттю стає домінантою 

національного прозописьма, особливо перших десятиліть ХХ ст. Письменники 

підкреслюють дегуманізацію суспільства, що втрачає первинні засади паритетного 

співіснування, плекані ще праукраїнським Трипіллям. 

Надія Кибальчич охоплює не тільки особистісний, але й національний виміри, 

навіть міжнародний обшир. Вона підкреслює, що діти сприймають, інтерпретують 

побачене й почуте з огляду на свої знання і досвід. Спостереження за фауною 
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відображають устрій. У «Спогадах кота Сивка» межа між двома світами стає 

умовною. Цікаво, що люди представлені у статичних образах (тут-і-завжди), а 

тварини змінюються під впливом обставин. Авторка руйнує оціночні стереотипи 

соціуму, доводить важливість розвиватися, переосмислювати, не боятися визнавати 

помилки. Герой-оповідач аналізує власні вчинки та поведінку оточення, від чого 

залежить екзистенційний вибір і характер індивіда. У роздумах кота увага 

зосереджена на внутрішньому стані. Він переживає ідентичні людським чуття 

(сорому, образи, люті, самотності, журби, вдячності). Рефлексії статечного вусаня 

висвітлюють емоційне сприймання модифікацій, що проявляються в настрої та 

зовнішності: скнарість хазяйки робить із Сивка голодного злодія, доброта орендарів 

– красеня; опіка пані забезпечує королівський статус Мурки у місцині, але кпини 

своячки жінки викликають ненависть, недовіру та злість до всіх; доброта господині 

корелюється з милосердям Чорнушки, знайдене маля перетворює зацьковану й 

непримітну кицьку на рятівницю, найкращу няньку-маму. Лейтмотив історії лунає у 

прикінцевих висновках наратора про необхідність взаємної любові, котра виступає 

підґрунтям довіри й поваги у будь-яких стосунках. Обираючи тварину оповідачем, 

Прозаїк пропонує читачу подивитися і, головне, відчути, проаналізувати своє 

ставлення до себе, довкілля, оточення, порушує низку питань (соціальних, 

особистісних, виховних), викриває людську жорстокість, безвідповідальність, 

лицемірство в категоричних оцінках тварин, які насправді відображають господарів, 

часто демонструють кращі якості, нехтуючи матеріальними принадами. Тож 

актуалізовано проблему толерантності, гуманності у стосунках та рівності усіх істот.  

Устрій сільського життя і характеристику мешканців представлено крізь 

призму сприйняття маленької господині в циклі «З моїх спогадів». Оповідачка 

метафоризує довкілля, студіює перші літературні спроби й аналізує джерела 

мистецтва у творах «Як я колись й собі хотіла писати історію», «На толоці» та 

«Жаби». Вона доводить силу і значущість уяви, здатної побачити диво будь-де. 

Тому сад виступає величезним палацом, груша – резиденцією-храмом, хусточки – 

людьми, вишні – покоями, яблуня – троном-гойдалкою, трава – килимом, очерет – 

пасткою вовків, лісові дерева – колонами, двір – аналогом Землі. Яскраві 
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ототожнення, зумовлені нестримною фантазією, виказують сакральність природи, 

що підтверджує засторога наратора забезпечити чистоту окресленого простору. 

Дівчинка відкидає штучне, вкинуте зовні, навіть, коли йдеться про їжу. Тобто 

авторка наголошує на обережності, шані та неприпустимості втручання у гармонію 

флори й фауни. Маленький обсерватор вибудовує паралелі на рівні міжнародних 

відносин, тлумачить ворожнечу спільнот рисою характеру на прикладі невпинної 

війни котячого і собачого народів, що відрізняються натурою та ієрархією (кицька-

королиха, пес-король). Розрізнення «підданих» республік «свійської птиці» або  

«дворової худоби», які належать до одного племені, однак різних національностей, 

відбувається за розумовими здібностями, ілюстрованими поведінкою представників 

(покора телят; доброта баранів, мудріших за людей, оскільки будують стосунки на 

взаємності; курячі та індичі бійки за владу). Осібне місце посідають образи качок, в 

історії котрих порушено питання генетичної пам’яті й небезпеки втручань у єство 

істоти (невмотивований, на перший погляд, сум диких пташенят, предки яких 

споконвіку були вільними). 

Надія Кибальчич надає звичній семантиці природи ознак святості. Людяне 

ставлення до рослин, птахів і тварин є запорукою гармонії світу. Письменниця 

підкреслює анімістичну домінанту в дитячому сприйнятті. Малеча персоніфікує все, 

що її оточує. Відтак, дівчинка щиро дивується та обурюється пропозиції спалити 

«живих» ляльок. На відміну від дорослих, вона свідома власної відповідальності за 

кожне втручання в інший вимір буття, що можливе винятково через любов. Подібне 

трактування дихотомії життя наявне у творі «За високим тином». 13-річна Галя, 

поетична душа якої розчиняється в красі й величі стихій, втіленій у силі снігової 

води, зіштовхується з лицемірством старших сестер та брехнею подруги. Дівчина 

усвідомлює зникнення казки, появу вічної «тіні», що виникає внаслідок діяльності 

людини, забруднюючи довкілля. Огида, сум, неволя і важкість на серці засвідчують 

незворотність змін персонажа, констатують нездоланність прірви між осяйною 

природою та ницим суспільством. Презентанти флори й фауни діють у згоді зі 

споконвічними законами, завдяки чому зберігають популяцію. Натомість громада 

«вищих істот» демонструє самоусунення батьків і оточення від проблем виховного 
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процесу та нехтування почуттями дітей, продукує кількісну прогресію понівечених 

індивідів, прямуючи до духовного, а згодом фізичного самознищення.                     

Родинним перипетіям присвячено цикл «Добре зерно», в якому представники 

однієї сім’ї виявляють різне ставлення до нащадків. Поведінку дорослих визначають 

їхні особисті й соціальні маски. Водночас дівчатка і хлопчики залишаються поза 

увагою, виступають радше додатком, необхідною частиною будинку та умовою 

суспільного стандарту щасливої родини. Бійки п’яного тата й гультяйки-мами 

перетворюють дітей на зацькованих, переляканих істот зі стриманими рухами, 

«блідими», «прибитими» думками, які заздрять «вільним» людям («Тося і Павлик»), 

розважальний принцип замінює спілкування зовнішнім блиском, що зумовлює 

кокетство дівчинки та втечу з дому, аби батьки помітили присутність малечі 

(«Маруся і Таня»), зверхність до близьких спричинює нахабство хлопця, котрий 

переймає досвід азартних ігор, лайки, аморальних видовищ («Сергійко»). Кожний 

ескіз має смислову домінанту: перший – страх, другий – бруд, третій – насилля. 

Епіграф і останній твір циклу складаються з риторичних конструкцій та становлять 

його обрамлення завдяки повторюваній алегорії про зерно й колос.  

Письменниця наголошує на причинно-наслідковому зв’язку, відповідальності 

за тих, хто визначатиме прийдешню долю громади, народу. Вона підкреслює 

найважливіший чинник деградації суспільства – байдужість, що продукує безлику 

масу «порожніх душею та розумом». Наслідки подібної системи виховання викрито 

в образах духовно вбогої молоді, котра сповідує принципи філістерства і 

невтручання («Місячне сяєво», «З громади», «Малюнок», «Речі», «Нарис»). Поруч з 

батьками функція просвітителів чи гонителів належить вчителям. Розповідачка 

представляє бінарну антиномію конформістів-сексотів («Одна з незамінних історій», 

«Павло Тодосенко») і духовних наставників («Ескізи (з життя на селі)», «Останні»), 

яких поєднує жалюгідне матеріальне становище, зумовлене насамперед боязню 

влади розумних пасіонаріїв. Авторка досліджує чинники, які формують, змінюють 

світоглядні орієнтири, морально-етичні цінності, онтологічні концепти людини, 

підкреслює визначальну роль найближчого оточення у побудові стосунків із 

навколишнім, засуджує майновий культ, що породжує соціальну нерівність, 
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пасивність, страх «протоплязмів», застерігає від крайнощів шовіністичного 

зомбування («Хмарина»), ідеалізації буття («З малих краєвидів»), наголошує на 

сакральності усього живого (««Легенда про святого Юліана Милосердного»), 

актуалізує проблему патріотичного виховання, оскільки дитина є громадянином, 

відповідальним за країну («Хвилини», «Малий Ніно»).  

В ескізі «Нічий» розкрито переживання хлопчика-сироти – відірваного 

листочка, що викликає асоціацію розірваного буття. Прозаїк наголошує на 

беззахисності дітей, залежних від рішень дорослих. Материнська опіка Марії 

Климентової виявляється примарним щастям Тихона, оскільки фінансовий складник 

визначає ставлення виховательки. Зміна статусу приймака висвітлено в його 

рефлексіях за допомогою антиномічних пар: «своя» хата, «своє» поле, «своя» 

худоба – «їхнє» господарство, ненька – хазяйка, брати і сестри – хазяйські діти, син 

– безрідний наймит. Крім того, наявне смислово-емоційне художнє обрамлення 

тексту, що викриває ілюзію поваги та любові оточення. Героя часом охоплюють 

невмотивовані самота й безпорадність, які здобувають належне підґрунтя 

наприкінці твору з набуттям старого-нового місця в родині. Надання дитині ролі 

об’єкта трагедії часто є лейтмотивом творчості Надії Кибальчич. Особиста помилка 

(тут-і-тепер) і страхи майбутніх страждань (тут-і-завжди) «виправдовують» 

вбивство маля («На хуторі»), егоцентризм батька прирікає доньок на рабське 

існування («У лісі»), користолюбство найближчих зумовлює суїцид через 

«безбарвне життя» («Засуджені», «Новина»). 

Наскрізною у творчості письменниці є тиша, що має різну семантику з огляду 

на об’єкт обсервації, стан героя, локацію. Тиша домовини означує самоту й 

безвихідь, гнітюча тиша провіщує трагічний фінал, нудотна – викриває байдужість і 

безликість, жива – засвідчує розвій та надію, справжнє буття, що полягає у «житті 

думок». Авторка уникає портретних деталей, досягає індивідуалізації героїв завдяки 

чуттєвим порухам, вдається до автоалюзії, персонажів-двійників (Галина – Маруся, 

Макс – Масько, «Я» – Галя, панна Бетті – Маня Карська), залучає сенситивну 

рецепцію та інтерпретацію подій. Пріоритетний жанр – ескізи. Окремі епізоди 

висвітлюють сімейні реалії, залишаючи відкритим подальший розвиток подій. 



283 

 

 

Доречно зазначити, що ескізний принцип незавершеності збережено в оповіданнях, 

де вжито амбівалентний метод відображення дійсності: картини є водночас 

унікальними й типовими. Це штрихи, що складають цілісний портрет персонажів та 

візію спотвореної спільноти. Їхня повторюваність, нагромадження спричинюють 

психологічний тиск, що виступає головним чинником деформації дитячого 

світогляду і свідомості.  

Надія Кибальчич представляє оповідачів-дітей та домашніх тварин, акцентує 

їх чуття,  ставлення до перипетій, аби розкрити важливі проблеми з позиції членів 

громади, яких, зазвичай, трактують об’єктами, що мусять приймати нав’язані ззовні 

правила. Олена Таланчук зазначає: «Ідеал письменниці – гармонія природи, живого 

світу і людської душі […] лише внутрішнє удосконалення людини, повернення їй 

втрачених моральних цінностей, національної самосвідомості, високої духовності 

зможе змінити життя на краще» [143, с.8]. Прозаїк уводить паралелізм і антитезу в 

зображення природи й соціуму. Перший засіб окреслює дитяче сприйняття: 

всотувати гармонію довкілля, захоплюватись величчю вітаїстичних стихій, 

поважати, дотримуватися паритету в обережному спілкуванні з рослинами, птахами, 

тваринами. Другий – стає показником внутрішнього зламу реципієнта, контрасту 

оболонки і наповнення, що виникає протягом соціалізації, т.зв. дорослішання. 

Втрата віри в диво, шани життя, безпосередності, поваги, щирості, відкритості до 

нового зумовлює зміну єства, наслідком чого може бути духовний чи фізичний 

суїцид. 

Суспільні зміни, перебудова устрою, доступність освіти спонукає авторів 

зосередити увагу на проблемі навчання, що розкрито в малій прозі Костянтини 

Малицької (псевд. Віра Лебедова, Чайка Дністрова), оскільки «її бажанням було 

вести українську молодь на культурні вершини, творити з неї духову еліту нації» 

[44, с.114]. Письменниця досліджує полісемантику «педагога», чому сприяє власний 

досвід і доводить: здобуття знань є постійним процесом самовдосконалення людини 

[399]. Виховний процес відбувається не тільки на рівні викладання, але й охоплює 

розмаїтий спектр життєдіяльності, що виявляє характери людей. Образ учительки 

фігурує у більшості творів, може бути епізодичним, коли героїня виступає 
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спостерігачем («При записі», «Збунтована шістка», «Помста», «Для товаришки», 

«Задля науки», «Китиця фіалок», «Син дефравданта»). Жести, міміка, інтонація, 

рефлексії жінки виказують її ставлення до вихованців та їхніх батьків. Матір, яка 

воліє позбавити доньку освіти через надмір хатньої роботи, викликає у педагога 

іронію та нерозуміння егоцентричності неньки. Жертовність невеликими, але 

власними, статками гурту дівчат, спричинює радість і усвідомлення важливості 

своєї праці. Старанність бідного учня спонукає допомогти оплатити навчання. 

Почуття справедливості не дозволяє залишити сина шкільного директора-крадія на 

поталу злостивцям-однокласникам. Щемкість до сліз викликає щоденний подарунок 

китиці фіалок улюбленій вчительці маленької вихованки. Костянтина Малицька 

свідомо показує винятково позитивні образи педагогів, оскільки прагне відобразити 

людяну шкільну освіту, де дитина – головний суб’єкт цікавого й творчого процесу 

за відсутності насилля, покарань, примусу, уніфікації, дискримінації. Письменниця 

розмірковує про багаторівневість навчання і пошуки найбільш адекватної форми. У 

«Мужицькій дитині» лист учительки Домни до товаришки розкриває т.зв. ідеальні 

шаблони-стандарти освітньої діяльності, які часто суперечать реаліям. Адже 

молодим спеціалістам бракує досвіду практичного життя, психологічних навичок, 

комунікативних тренінгів тощо. Зіштовхуються дві позиції: селянське бачення 

школи як чогось непотрібного, що перешкоджає фізичній праці, отже, викликає 

небезпеку вижити – прагнення еліти підняти егалітарну громаду до свого рівня (від 

елементарної гігієни до науки), аби пасивна маса відчула потребу в самореалізації, 

долучилася до спроб інтелігенції відродити державу. Підґрунтя даної проблеми 

адресант бачить у нав’язуванні формалізму і страху. Тож необхідно вкоренити 

толерантність до унікальності особи, зробити підґрунтям навчання взаємоповагу, 

індивідуалізувати освіту. Сьогочасною актуальністю привертає увагу оповідання 

«Відгуки життя». Еміграційна проблема відображена у читанні різдвяного листа з 

лейтмотивом «дати грошей» Миколою, адресованого братові у Канаді. Педагог 

спостерігає зацікавленість дітей – не реальністю чужини, а матеріальними 

принадами Заходу. Вони залишаються байдужими до духових потреб, не розуміють 

важливість національної ідентифікації, котра є стрижнем людського єства. 
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Крім буквального втілення образу вихователя у шкільних вчителях, 

лейтмотивом творів стає думка про визначальну роль батьків – перших педагогів 

дитини. Звісно, чільна роль належить неньці. Вона дає перші настанови, показує 

приклад, любить і навчає. У творах Костянтини Малицької наявна палітра образів 

найріднішої людини, яка може виховати гідного патріота чи жалюгідного філістера 

(«Мати»); чемного індивіда чи лицемірного нахабу («Її син», «У церкві»); утвердити 

станову, етнічну, вікову дискримінацію, популяризуючи несправедливий устрій та 

хамство, що призводить до множення стада, не здатного помічати дух і душу 

(«Мур», «При записі», «Мужицька дитина»,«В залізниці», «За провини батьків») чи, 

навпаки, розкривати ідеї паритетного співжиття на засадах права й обов’язку 

(«Великодні квіти»). Невідповідність материнського плеканого й реального образу 

викрито в новелі «Гріх». Стефко – «дитина ХХ-го століття, аналітик  з уродження» – 

вивчає Божі заповіді та щиро вірить рідним. Тому для малого стає психологічною 

травмою зрада матері. Доцільно відзначити біблійний інтертекст. Лілії – символ 

чистоти. Довідавшись про порушення ненькою шостої заповіді, син обриває 

пелюстки, залишаючи «тернистий голий прут». Природна безгрішність дитини 

засмічується брехнею дорослих. Ця перша і найболючіша зрада виступає початком 

випробувань і страждань – хресною дорогою – від янгола до особистості чи сірої 

маси з безликими масками лицемірності. 

Доречно виокремити два твори, в яких материнські рефлексії суголосні 

авторським. Недаремно за форму обрано діаріуш та епістолярій, адже монологічний 

виклад інтимізує оповідь. У творі «Картки з щоденника матері» зіставлено Галю, 

Стефка і Віру – відмінників, які ладні на все, аби отримати жаданий папірець, та 

Мирона – сільського хлопчину, першого учня народної школи, який не зміг 

сформулювати «розумні» відповіді й не склав іспитів. Костянтина Іванівна 

підкреслює принцип античної калокагатії в аспекті рівнозначного й необхідного 

розвитку тіла, розуму, духу і душі. Вона застерігає від раннього дорослішання 

дитини, яка вчиться грати в оточення, переймає брехню та лицемірство, бере участь 

у карнавалі – не житті, оцінює інших за статусом, зовнішніми атрибутами («добре 

свідоцтво»), а не справжніми якостями. На думку розповідача, цьому сприяє 
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спотворена система освіти, в якій зубріння, безапеляційна правота старшого, 

безликість замінює істинну педагогіку, що передбачає креативність, розвиток 

мислення, жваву дискусію, самовдосконалення. Викладач повинен тільки 

допомагати, але не керувати, принижувати чи зневажати. Тож мама і вихователь – 

два складники єдиного цілого, бо помилка одного з них має жахливі наслідки для 

індивіда, родини й держави, що засвідчують «Листи мами». Письменниця наводить 

три епістоли, в яких порушує проблему відповідальності людини за свої думки і 

вчинки перед двома жінками – ненею та Батьківщиною. Матір благословляє дитя на 

боротьбу за Вітчизну, оскільки усвідомлює відповідальність перед Богом і людьми, 

тим паче, коли йдеться про зболілу рідну Землю. Тільки патріотизм, віддана праця 

пасіонаріїв-борців, згуртованість, упевненість у меті воскресіння нації постають 

запорукою відродження вільного українства. Справедливе неупереджене 

оцінювання вчинків дитини виступає основою формування, становлення і поступу 

людини. Важливість стосунків підкреслено вербально: звертання до мами – «Ви», 

«Мамусенько», «любі Мамо» – вказує на пошану, подяку й любов сина. Натомість 

жінка, коли йдеться про занепокоєння і страхи хлопця, вживає слова з маленької 

літери («син», «хлопче» тощо), а схвалення, спонукання, настанови та імперативи 

посилює займенником із великої – «Ти», підкреслюючи свою гордість за власного 

сина, який виступає зразком для наслідування сучасників та нащадків. 

Родина є колективним вихователем. В оповіданні «Задля рідного слова» 

прикладом самопожертви для сестри стає старший брат і пережите піднесення під 

час ушанування пам’яті 250-річниці повстання Хмельницького, співи й декламації, 

виконання гімну. В історії «Мачуха» множиться ненависть через ревнощі дорослих 

(бабці, сестри, служниць) до будь-якої заміни померлої жінки (зомбування 

розповіддями про нещирих і жорстоких мачух). Прикметно, що власні амбіції, 

егоцентризм знищують щастя дитини. Найближчі, насамперед мама, – перші 

вихователі, які формують світогляд, морально-етичні цінності, ставлення до 

Батьківщини, до себе та інших.  

Важливим втіленням і визнанням гідними вчителями для ровесників та 

дорослих є діти. Вони стають зразками у самопожертві заради іншого («Боягуз», 
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«Урятувала»), у впевненості й прагненні досягти жаданої цілі чесними засобами 

(«Задля науки»), в усвідомленні нерозривного зв’язку особи й нації («Мур»), у 

вмінні пробачати й виявляти співчуття-милосердя («Для товаришки», «Помста», 

«Збунтована шістка», «Найменший»). Адже «геройство родиться в душі, деколи 

після великої боротьби з самим собою, родиться з любови до людей [...] Це 

геройства великого серця, а не фізичної сили» [44, с.37]. Знаковим постає 

оповідання «Малий гуцулик», де порушено низку зазначених питань. Русин Данило 

– маленький провідник для цікавих туристів – демонструє обізнаність, знання 

рідного краю, комунікабельність і повагу. Але насамперед хлопчик пишається 

належністю до українства. Тому почута образа на адресу народу стає поштовхом до 

захисту честі, ускладнюючи шлях панам та відмовляючись від грошей. Водночас 

герой залишається людиною обов’язку, коли кидається у вир заради речі 

мандрівників, адже відповідає за їхню безпеку. Данилко переконаний у величі роду, 

проте варто поєднати матеріальне й духовне, аби позбутися комплексу 

меншовартості, здобути вимріяну незалежну державу і стати суб’єктом з-поміж 

решти країн.  

Варто зауважити, що педагогами для Костянтини Малицької є не тільки люди, 

але й представники навколишнього світу, й образи-символи. Передусім йдеться про 

першу пісню – колискову, де відбувається сакральне долучення дитини до світу 

завдяки матері. Натомість у параболічному оповіданні «Діточа книжка» підкреслено 

важливість прискіпливої роботи над літературою для малечі. Розумні вчені, 

створюючи найдосконаліший підручник, залишили осторонь адресатів своєї праці. 

Схеми, нецікаві завдання, теоретичні абзаци без прикладів унеможливлюють 

доступне викладання і знищують бажання вчитися. Тому варто поєднати диво й віру 

(Бог), любов (мама), розум (науковець), аби витворити потрібну скрабницю знань. 

Найкращим учителем авторка вважає природу. Спостерігаючи за рослинами, 

тваринами, птахами дитина вчиться поважати усе, що її оточує. Недаремно в 

оповіданнях із біблійним інтертекстом вирізняються події, пов’язані з Ісусом 

(«Гарфа Леїлі», «Утеча до Єгипту», «Коза Гаїза»). Волове очко (Кропив’янка) стає 

розпорядником облаштування печери для появи Дитяти («Горда пава»). Кожний 
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свідок події виконує відповідну своїм здібностям функцію, бажаючи долучитись до 

свята: осел і віл зігрівають подихом, павуки закривають дірки, кози-ангори дарують 

шерсть, коники стають музиками, а світлячки – свічкарями. Зверхність красивої 

пташки, хибний вибір зовнішнього блиску зумовлює кару всього роду, яка полягає у 

втраті прегарного голосу. Персонажем-двійником пави постає осика («Трепета»). 

Прикметно, що дерева виявляються сильнішими за людей, оскільки тільки одна 

рослина визнала славу вище гідності, за що була проклята обома світами – земним 

оточенням (підла, нікчемна зрадниця) і небесним Суддею («трепета»). 

Протиставлення природи цинічному й лицемірному соціуму зображено у вчинках 

комахи, яка віддала життя, щоб полегшити страждання Христа («Бджола Мета»). На 

відміну від маленької жалібниці апостоли відрікаються, послушники сумніваються, 

вартові знущаються з Розп’ятого. Тому золото-пурпурова, «мов краплини крові», 

бджілка воскресає, знаходячи прихисток на рамені янгола. Безстрашна захисниця 

має символічне ім’я, що засвідчує досягнення мети за умови вірності собі. Гармонія, 

відсутність масок, справедливість відповідає світу малечі, в якому чуття, думка, 

слово та вчинок становлять цілісність.  

У прозі Костянтини Малицької переважають морально-етичні оповідання, в 

яких індивідуалізовано героїв завдяки психологізму образів. Головна постать – 

педагог (учитель, мама, дитина, природа, колискова, книжка). Назва твору виказує 

його змістову домінанту, а нарація часто переривається рефлексіями персонажів 

(монологи, коментування, щоденник, лист). Авторка увиразнює характери, 

відображуючи події, вчинки, долучаючи діалоги, полілоги; мовленнєві показники 

освіченості людини або її емоційного стану, невербальну оцінку (глумливий усміх, 

зверхній погляд, стиснуті руки), презентує проекцію особистісного на соціальне, 

національне і загальнолюдське. У долі персонажа відображено явище, яке набуває 

комплексного висвітлення. Розповідач виступає наратором-обсерватором, не оцінює 

вчинки, а студіює вибір. Тому попри сюжетну цілісність і завершеність кожної 

окремої історії, наявний відкритий фінал, що дозволяє реципієнту стати співавтором 

художніх текстів. Образ природи як учителя сягає прадавніх вірувань (анімізм, 
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тотемізм, фетишизм), котрі збереглися у дитячому світосприйнятті, оскільки 

найменший складник Всесвіту є неповторним.  

Осягення зовнішніх перипетій викликає потребу переосмислити відомі явища, 

підкреслити риси, які унеможливлять повторення історичних помилок, що засвідчує 

авторська міфологія В. Короліва-Старого. Аналізуючи причини й наслідки 

революційно-воєнних колізій, він підкреслює байдужість і безвідповідальність як 

основні чинники українських трагедій. Прозаїк залучає вітчизняні та зарубіжні 

легенди, перекази, уявлення, щоб окреслити багатство народної творчості. 

Апробовані адаптації у розкритті спільного комунікативного поля («мандрівний 

сюжет» Т. Бенфея, «теорія зустрічних течій» О. Веселовського) в казках «Чарівне 

намисто», де національне забарвлення історій, відображене у локусах (Карпати), 

ономастиконі (панночки Іванни, княжна Оксана, Шилохвостик, Пришивака, «Той, 

що в скелі сидить»), історичних акцентах (Красомил – козак Низового Війська 

Запорізького, джура Омелько), кольоровій символіці (синьо-золотий пташок), 

фольклорних вкрапленнях (сини – соколи й орли, «імла за мною, імла передо 

мною»), поступаються індивідуалізованій «невидимій силі». Ф. Погребенник 

стверджує: «... його казки – це не підробка під народнопоетичну творчість. Кожне з 

оповідань [...] відзначається самобутнім сюжетом, багатою барвистою мовою, 

поетичними описами й лагідним, погідним гумором, виразним колоритним стилем 

[...] вчать добру й любові до ближнього» [170, c.8]. 

Завдяки детальному зображенню характерів невидимих істот, їхніх стосунків, 

принципів поведінки із соціумом, природою, автор викриває та висміює чи не 

найгіршу людську ваду – безвідповідальність. Адже згадки про нечисту силу за 

кожної невдачі або помилки постає виправданням особою самої себе, своїх 

недоліків, негідних думок і вчинків. Такі висновки засвідчує преамбула до історій. 

Присутнього на «міжнародному конгресі» на Лисій горі під Києвом українського 

письменника запрошують виступити речником-літописцем потойбіччя, оскільки 

лише справжній митець ототожнює думку і слово, тобто відкидає брехню. Вій 

одразу підкреслює помилку, зазначену в найменуванні його спільноти: замість 

«нечиста» слід казати «невидима» сила. Він демонструє повагу до співрозмовника з 
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лицарського роду, свідомого національної належності («Шановна Людино!»), 

спростовує подвійні стандарти соціуму, де, з одного боку, стверджують, що 

інфернальних істот не існує, а, з другого боку, звинувачують їх у власних гріхах. Це 

доводить подальший розвиток перипетій. Адже трирічний цикл, розпочатий у 

«бідувадцятому році», обривається «кувернадцятим роком», який відзначається 

пеклом на землі, створеним людьми. Письменник вдається до травестії у показі 

одягу, інтер’єру, побуту інфернальних істот, яким притаманні не тільки доброта, 

гуманність, але й дурість, пиха («Перелесник», «Дідько»). Потойбічний світ має 

власну ієрархію, котру очолює мудрий Вій. За будь-який непослух, ненавмисну 

шкоду суворо карають старійшини-володарі стихій (Водяник, Лісовик).  

Зважаючи на особливості вдачі, зовнішності, якостей, функцій, наратор 

презентує своєрідну класифікацію представників невидимої сили. До першої групи 

належать лісові добротворці («Хуха Моховинка», «Мавка Вербинка», «Потерчата»). 

Розповідач деталізує портрет маленької Хухи, аби показати її подібність до домівки, 

підкреслює властивість змінювати колір, мов хамелеон, порівнює мордочку з жовто-

фіалковими квіточками-братками, а плач – зі стогоном вітру, скрипом дерев. Добра, 

лагідна, роботяща, звичайненька, слухняна Моховинка попри скалічену ніжку рятує 

життя спочатку своїй опікунці козі Лисці, а потім кривднику-діду. Смілива 

синьокоса з ніжними білими, наче лілеї, руками та голосом дзвіночків Мавка 

захищає, лікує птахів і тварин після нападу мисливців. Наратор наголошує на 

відданості невидимих істот своїй Батьківщині, яку руйнують жорстокі особи 

винятково задля розваги.  

Другу групу становлять представники інфернального світу, які перебувають 

поруч із людиною («Злидні», «Мара», «Чортова перечниця»). Працьовите подружжя 

не витримує перевірку спадком і через лінь втрачає заступника-Домовика. 

Байдужість батьків та неприязнь оточення зумовлює заздрість, ненависть, злість 

рідного брата, який зважується на вбивство небожа-немовля. Тричі Мара застерігає 

горбаня від жахливих учинків і допомагає покутувати гріх, перетворивши чоловіка 

на верблюда з людськими очима. Сварки й лайка, розбій викликають до активної 

праці чорта Гірчила, який, завдяки солодкому перцю, забавляє дітей, зупиняє 
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грабіжників, рятує флору і фауну, втихомирює опонентів. Оповідач висвітлює 

цинізм та лицемірство соціуму, хибність матеріальних пріоритетів, невміння чути 

одне одного, радіти щастю інших і цінувати життя.  

Самітники формують третю групу дивних створінь («Потороча Хрипка», 

«Вовкулака Хреб»). Неговірка страшна охоронниця руїн, яка має дуже тихий голос 

(«скрипіння пера по паперу»), довжелезний ніс, бородавки, чорні очі, з ключкою та 

в старому рам’ї відкидає страх викриття заради маленького сироти. Проте Хрипка 

ховається від Андрія-інженера, щоб не злякати і залишитися у пам’яті вдячного 

хлопця примарним образом доброї бабусі. Натомість кладовищенський сторож Хреб 

зазнає несправедливих звинувачень через нахабство злочинців, які не гребують 

грабунками мертвих. Селянам легше повірити у свавілля вовкулака, ніж визнати 

моральну деградацію своїх. Письменник протиставляє зовнішню оболонку 

внутрішньому наповненню, вказує на оману обличчя, котре часто стає личиною.       

Створіння стихій формують четверту групу («Дюдя», «Рибалчина русалка»). 

Задля життя лісових мешканців повелителька зимових сил зважає на прохання 

Стрибайчика. Попри гору Гострячку, кришталевий замок, дочку Віхолу та 

Морозенка Дюдя виявляється мудрою жінкою, цінує сміливість вуханя. Зайчиком 

керує цікавість і бажання допомогти. Натомість донею Водяника – кохання. Рибалка 

також відповідає Русалоньці самопожертвою. Тож перевтілення подружжя у чайок 

виступає порятунком для обох від смерті й людської жадоби. Метаморфоза властива 

людині, яка силою чуття здатна подолати межу вимірів. Ангели перетворюють душу 

померлої доброї жінки на Літавицю, котра переймає страждання людей. Біль сина, 

скривдженого батьком та мачухою, дає неньці чарівну силу, аби зробити Гаврилка 

жайворонком («Літавиця»). Автор переконує, що любов і щирість долають усі 

перешкоди, а гідна мета обов’язково буде досягнута за умови чистоти шляху її 

реалізації. Слушним є зауваження Р. Радишевського: «Виховання дітей письменник 

вважав за “найвищу і найшляхетнішу мету”, а тому своєю творчістю прагнув 

утвердити в дитині розуміння краси, правди, моральної чистоти, почуття обов’язку, 

любові до природи і людини. У всіх казках висловлена непохитна віра, що 
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безкорисливе добро неодмінно переможе чорне зло, що правда подолає страшну 

кривду і між людьми запанує взаєморозуміння, любов і справедливість» [171, с.3-4]. 

В. Королів-Старий створює близький та невідомий український (символіка 

кольорів, національні строї, побудова відносин) світ, мешканці якого, сповняючи 

повинність перед собою, спільнотою, виправляють помилки поцейбіччя. Вони 

допомагають, захищають, опікуються, люблять, рятують. Автор уникає дидактики, 

однак спонукає читачів міркувати й робити відповідні висновки. Ставлення до 

навколишнього визначає устрій та стосунки в різних вимірах буття. Письменник 

вказує на химерний ментальний синкретизм християнства і язичництва, однак гріх 

чинять представники земного простору, перевершуючи жорстокістю численні 

оповідки про незнаних страховиськ. Тому «невидима сила» набуває амбівалентної 

семантики. Нерозгаданий феномен присутності дива, котре, зазвичай, окреслюють 

випадком, долею, втручанням із надр чи неба – це метафора, що втілює постійну 

внутрішню боротьбу індивіда за первинне єство, духова сила, яка допомагає людині 

бути Людиною. 

Література для дітей та про дітей кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. 

вирізняє соціальну домінанту, аби відобразити несправедливість устрою. Прозаїки 

підкреслюють, що діти є заручниками дискримінації. Водночас вони звертають 

увагу на українські традиції, прадавні знання, характер, утілені в актуалізації 

фольклору і звичаєвого права.  

 

3.1.2. Етико-моральні пріоритети материкового й еміграційного 

письменства 1930–1970-х рр.  

 

Поразка національно-визвольних змагань, входження України до складу 

СРСР, еміграційні хвилі позначились на відмінних критеріях навчального процесу, 

який охоплює родину, оточення, школу. Якщо радянські автори намагаються 

уникати питань етноідентифікації, зосереджуються на проблемах соціалізації, 

комунікації в гурті, утилітарності здобутих знань, заміні «я» колективом, то за 
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кордоном, навпаки, актуалізують патріотизм, вивчення історії, національну 

належність як обов’язкового складника особистості.  

Казки Наталі Забіли вирізняє ритмізоване прозописьмо, завдяки якому 

письменниця поетизує дитячий світ на формальному і змістовому рівнях, 

підкреслює уявність межі вимислу та домислу в рецепції малечі («Петрик і зайчик», 

«Петриків подарунок»), сьогочасне сприйняття («Про дівчинку Оксаночку і про 

великий дім»), безмежну фантазію, втілену в модернізації відомого («Дмитриків 

малюнок»), прояви дорослості й наслідки впертості («Як Тарасик Марисю 

доглядав», «Про ліниву дівчинку»). Цикл «Ясочка» містить вісім лаконічних історій, 

котрі складають портрет героїні, окреслюючи риси її характеру в певних ситуаціях, 

а саме: сміливість («Ясочка на річці»), хазяйновитість («І в Ясочки є грядка»), 

доброту («Ведмедикова хатка»), самостійність («Ясоччин садок»), креативність 

(«Олівець-малювець»). Варто зауважити про комунікацію з природою, коли 

розповідачка вдається до паралелізму та синестезії («Ластівки», «По горіхи»). 

Реалістичні замальовки «Про наших шпаків», «…І про нашу білочку» – спогади 

юнки, в яких увиразнено взаємозв’язок усіх істот. Низка творів присвячена 

оточенню хлопчиків і дівчаток, де головну роль відіграють метафоризовані речі, 

представники флори й фауни. Через алегоричний показ перипетій птахів, рослин, 

тварин, іграшок наратор виховує читачів, але відкидає буквальне моралізаторство. 

Небезпека зумовлює зміну героя, викриває оману зовнішності («Про півника та 

курочку і про хитру лисичку»), нівелює гордощі («Біла шубка», «Казка про білочку 

та зайчика, веселих пустунів»), зверхність («Скік-поскік», «Дерев’яний бичок»). 

Лейтмотивом історій виступає визначальна роль товариства, яке здатне допомогти 

чи, навпаки, зашкодити персонажу («Бджолина перемога», «Хатинка на ялинці», 

«Пригода з автобусом»), але остаточний вибір належить винятково йому, аби 

переосмислити поведінку, стати відповідальним за свої слова і вчинки. 

Персоніфікація природи наявна у віршованих звертаннях та самохарактеристиках.  

Наталя Тимків зауважує: «Забiла чудово усвiдомлює, що без «педагогiки» в розмовi 

з малюками нiяк не обiйтися, але свої повчання вона викладає граючись i з гумором. 

Її творчiсть – це справжня “материнська книжка” [...] Матерiал для своїх творiв 
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дитяча поетеса бере з трьох джерел. Перше – свiт природи, який Н. Забiла не лише 

натуралiстично вiдображає, а й подає цiкаво, з користю; друге – свiт дитячого 

побуту i життя; третє – свiт легенд i казок, який iнодi сягає фольклорних глибин. 

Беручи за основу цi три джерела, авторка створює для дiтей четвертий свiт – 

мистецький, потрапляючи в який, маленький читач починає мiркувати, аналiзувати, 

визначати власне ставлення до явищ i подiй, виявляти свої симпатiї й антипатiї» 

[382, c.57-58].  

Цикл «Коли я була маленька» вирізняє автобіографізм. Однак письменниця 

подає незвичну ретроспективу, адже фіксує важливі для малечі події (поповнення 

родини – «Чотири сестрички», мить слави – «Як я придумала перший вірш», забавки 

й навчання – «Улюблена лялька», «Хоч такого острова нема…», «Як ми вчилися 

читати й писати», «Яблука допомагають»). Ці розповіді постають помічниками 

дорослій аудиторії в розумінні молодшої генерації: щоб позбавити доню страху 

паровозу, мама витворює образ справного машиніста, котрий, сидячи верхи, 

підганяє неслухняну машину. Наталя Забіла презентує унікальність малят і 

зовнішній світ очима дитини; завдяки ритмізованій прозі та віршованим вставкам 

забезпечує цікавість історії, запам’ятовування, варіює темпоритм розповіді, 

спонукає читачів до творчості, взаємодопомоги, праці. 

Пригодницько-виховні оповідання Оксани Іваненко охоплюють різновікову 

аудиторію, порушуючи важливі філософські, соціальні, особистісні й національні 

питання для малечі, підлітків та дорослих. В історіях, присвячених одивненню 

природи, авторка поєднує метафоричну інтерпретацію («Сонечко», «Кульбабка») та 

реалії довкілля («На добраніч», «Синичка», «Про бджілку Медунку»). Образи фауни 

часто алегоричні. Цікавість малят, що межує з ризиком, висвітлена в «Казочці про 

білочку-мандрівницю» (схожу на першокласницю Галочку з однойменного твору), 

бажання самостійності – у перипетіях «Чорноморденького», жага пригод – в 

історіях «Про братика-ведмедика» і «Джмелика», чуття родини як необхідного 

чинника впевненості представлено випробуваннями родини птахів («Казка про 

маленького Піка», «Цві та Рінь»). Авторка підкреслює взаємозв’язок світу людей та 

природи, викриваючи наслідки ганебного нищення рослин, жорстоких розваг із 



295 

 

 

тваринами й наголошуючи на відповідальності за збереження та розвиток 

навколишнього багатства («Дубок», «Що трапилось в саду», «Казка про золоту 

рибку»). Особливу увагу привертає дилогія «Хвилька» і «Бурулька». Ці оповідання 

містять філософські роздуми та наукові дані. Письменниця розкриває небезпеку 

відсутності руху й поступу. Тільки вдосконалення, пошук нових знань, цілей 

забезпечує градацію, захищає від асиміляції, рутини. Захопливий показ різних 

фізичних станів води виказує давні язичницькі вірування про постійне 

переродження, трансформацію. Натомість розповіді, пов’язані зі змінами особи, 

ґрунтуються на домислі. Тетралогію «Великі очі», «Чудесна квітка», «Три бажання», 

«Чарівні зерна» об’єднує постать лікаря-дивака, котрий рятує від поширених вад 

(лінь, заздрість, брехня, поговір). Ознакою чоловіка є «гострота», що виявляється у 

зовнішності (борідка, ніс, погляд, вуха) й сумлінному індивідуальному підході до 

«хворих». Авторка опредметнює домінанту характеру, яка заважає дитині та набуває 

різних виявів. Йдеться про внутрішні проблеми індивіда, зумовлені самооцінкою чи 

подвійними стандартами суспільної моралі.  

Страх позначається на рості Галі. Дівчинка зменшується щоразу, коли боїться. 

Перспектива замкнутого простору спонукає подолати тремтіння. Прихована духова 

сила, підживлена зустрічами з льотчицею та Людиною, котра керує вітрами, досягає 

кульмінації у захисті позбавлених повітря і сонця дітей. Байдужість, утілена в 

тимчасовій «сліпоті» Яся, зникає протягом всотування краси навколишнього світу, 

відтвореною музикою. Розповідачка висвітлює сугестивну функцію мистецтва, 

підкреслює мінливе обличчя крадія скрипки, амбівалентність людської спільноти на 

відміну від лісової гармонії, окреслює чистоту природи й лицемірство соціуму. 

Заздрість через відсутність самопізнання представлена в нікчемних бажаннях і 

вчинках Зіни. А реалізація гуртової праці заради певної мети перетворює звичайний 

хліб на чарівну здобу. Якщо в попередніх творах зміни персонажів мають 

особистісний вимір, то в історії «Маяк» долучено державницький аспект за 

патріотичного смислового стрижня. Брак віри та егоцентризм виступають чинником 

зради не тільки кревного, але й усієї громади. В оповіданні паралелізм і обрамлення 

вказують на вічні величні стихії та швидкоплинне людське життя. 
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Оксана Іваненко презентує оповідання, котрі містять цікаві розповіді. Вона 

підкреслює сакральність флори і фауни, непорушність, велич та крихкість природи 

(«Кисличка»), що зіставляє з процесом формування особистості. Авторка вживає 

звуконаслідування («Тук-тук», «Тррах!»), метафори (усміхнена лілея, неслухняна 

рибка, заплакане деревце), яскраві образи (кульбабка – кулька з пушинок, лялечки – 

сплячі діти, сніг – блискітки зими; Сонце в сонечку; неоковирний, волохатий з 

лукавими очицями ведмежатко Вітик), апелює до читачів, аби увиразнити показ 

(«Цікаво, чи стрівали ви таких людей…»; стукає «тихо, як у тебе в ушку 

задзвенить»; «Слухайте!»; «Знаєте, дітки, що? Ви ніколи не плачте!», «Я розкажу 

зараз одну таємницю. Тільки ви мене не видайте, добре?»), створює афоризми 

(«Ніколи не треба стояти на місці: так можна зробитися стоячою водою»; «смілива 

людина – це найкращий друг»; «Найрозумніші машини завжди ніщо без людей»; 

«Любов, праця і дружба кожну справу зроблять чарівною»). В. Костюченко 

виокремлює дороговкази мисткині: «одне – творити, писати, друге – засобами 

художнього слова навчати, впливати на формування духовного світу дитини» [115, 

c.5]. Доречно зазначити, що в доробку письменниці є біографічні («Друкар книжок 

небачених», «Паличка казкаря», «Богдан Хмельницький»), автобіографічні 

(«Ялинка») й ідеологічні твори («Сандалики, повна скорість!», «Про зелену ялинку 

та золоту мандаринку»). Проте лейтмотивом творчості є бажання зберегти у собі 

дитину з «великими очима», яка радіє кожній миті буття. 

Наталя Забіла та Оксана Іваненко вирізняють передусім трудове виховання, 

надають зразковості героїчним вчинкам заради спільної мети, зокрема й у боротьбі з 

ідеологічними ворогами (капіталістами), підкреслюючи відсутність особистих 

бажань і мрії винятково в колективному вимірі. Тому, попри захопливі пригоди й 

історії, переважає радянська догма витворити людину, яка завдяки партійним 

принципам здатна зробити все, що втілено в оповіданнях М. Трублаїні (спр. 

Трублаєвський). Письменник прагне довести велич людини, котра, незважаючи на 

наслідки, підкорює та почасти знищує величезний простір вільної природи. 

Винятком є оповідання для найменших «Про дівчинку Наталочку і сріблясту 

рибку», побудоване за принципом циклічної кумуляції. В історії порятунку малої 
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мешканки річки акцентована потреба взаємодії усіх істот і визнання рівноправності 

й рівноцінності рибки, жабки, горобця, лебедя та дитини. Натомість розповіді «про 

Далеку Північ» (алюзія на «Північні оповідання» Дж. Лондона) рясніють 

прикладами боротьби, в якій завжди перемагає двоноге створіння, часто завдяки 

антигуманним засобам. Унікального ссавця заганяють у бухту, засипають протоку 

за допомогою динаміту й унеможливлюють збільшення популяції («Погонич 

блакитного кита»). Гордого сильного захисника своїх родичів і домівки ув’язнюють 

для зоопарку («Лови білого ведмедя»). Єдиними тваринами, які здобувають не 

повагу – зверхню ласку вищих істот, постають приручені й упокорені собаки, котрі 

віддано рятують господарів («Берег невідомого острова», «Волохан»). Прикметно, 

що навіть мисливство зумовлене не браком їжі для населення – нестримним 

бажанням заволодіти оксамитовим рогатим красенем («Вовки гоняться за 

оленями»). Водночас творам притаманний автобіографізм нарації, оскільки Г. 

Костюк зауважує, що письменник має «славу мореплавця, мандрівника, пригодника 

– єдиного автора, який сам побував на далеких океанах, північних заполярних 

островах» [175, кн.І, с.435]. 

Прозаїк презентує зразки мужності, дружби, креативності, аби навчити читача 

цим якостям, довести можливість досягти будь-якої цілі в освіті, самовдосконаленні. 

Тому автоалюзія показує поступ героїв, які шукають і знаходять шляхи заради 

реалізації найнеймовірніших задумів («З півночі мчав ураган», «Володька-рибалка», 

«Хатина на кризі»). Проте приборкання стихій, втручання у флору і фауну, т.зв. 

окультурення віддалених народів передбачає знищення не тільки природи, але й 

автентичності. Прибічники прадавніх звичаїв зображені винятково корисливими 

брехливими нелюдами, здатними побити дівчинку, вбити немовля чи сліпого юнака 

(«Малий посланець», «Крила рожевої чайки»). Жорстоким цинікам розповідач 

протиставляє добрих цивілізованих комсомольців, більшовиків, які дарують школи, 

лікарні, електрику та розбудовують поселення. Тобто наявний шовінізм, коли 

чукчів, ескімосів, якутів апріорі визнають дикунами, їхні традиції, вірування – 

пережитком, оманою, шкідливими забобонами. Такий контраст зумовлений 

ідеологізацією радянської літератури, що мала виховувати відданих партії змалечку. 
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Дефініції «етнос» і «нація» зникають, оскільки асиміляція повинна витворити 

єдиний народ СРСР. Крім того, помітна пересторога й запобігливість, коли автор 

оминає назву національної належності українця Володі, хоча залучає етнічний 

маркер щодо інших маленьких героїв – якут Оротук, чукча Темар («Хатина на 

кризі»). М. Трублаїні показує методи загарбання Півночі, яка для тоталітарного 

режиму є ще однією територією з людськими й сировинними ресурсами. Первинно 

мешканці співіснують із природою. Вони виживають в однакових умовах, вбивають 

лише заради їжі. Натомість зміна устрою перетворює недоторканну рідкісну фауну 

та флору на експериментальну лабораторію, дослідницькі втрати котрої не мають 

жодного значення. Тому ставлення радянської країни до тварин і людей подібні, 

адже культ споживання, утилітарності призводить до тотальної деструкції особи й 

навколишнього середовища.  

Своєрідну опозицію радянській виховній системі становить художньо-

педагогічна діяльність В. Сухомлинського (суголосна Софії Русовій, Костянтині 

Малицькій, Г. Ващенку), який у мініатюрах цікаво й лаконічно висвітлює морально-

етичні пріоритети в комунікації людини з навколишнім світом, зосереджує увагу на 

визначеному явищі, що сприяє запам’ятовуванню, концентрує чуття персонажів і 

читачів, підкреслює унікальність кожного – це запорука градації від індивіда до 

особистості. Автор уживає контраст, паралелізм, символ, метафору, аби увиразнити 

настанови, перетворити дидактизм на казку, художню розповідь із притчовим 

складником, залучає реципієнтів до роздумів. Та лейтмотивом і смисловою 

домінантою залишається цінність дітей – краси-щастя роду («Чонобривці»). 

Найголовніше – завжди бути людиною. 

У мініатюрах, які містять притчові («Кожна людина повинна», «Дерево для 

невідомого друга»), байкарські («Чого синичка плаче?», «Як носили півника 

продавати») й казкові («Як бджола стала золота», «Лисиччук-першокласник») 

складники, презентовано «Школу під Голубим Небом». Тут відбуваються не уроки, 

а розмови на лоні природи, панує «дитинство думки» та триєдність авторів – 

України, вчителя і дітей, учнями котрих виступають як творці, так і реципієнти. 

Центральний образ художньої творчості – Людина, що втілено в метафоричному 
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показі. Оповідач опредметнює абстрактні речі, аби розбудити уяву («Є ще одне 

найніжніше деревце» – совість, «Страшний черв’ячок» – жадібність), поєднує 

образний, смисловий, вербальний, чуттєвий та ідейно-тематичний аспекти («Завтра 

я вилізу на найвище дерево», «Чого ти, Юрцю, плачеш?»), порушує питання 

самоідентифікації («Не забувай про джерело», «Тепер ти станеш Учнем 

Людським»), проблему вибору («Який слід повинна залишити людина на землі?», 

«Несміливий хлопчик»), пізнання мікро- і макрокосму («Веселка в камінчикові», 

«Зозулина журба»), окреслює початки формування індивіда, у чому головна роль 

належить неньці («Прийшла мама», «Любов і жорстокість»).  

Від найріднішої людини залежить поступ чи деградація доньок та синів («Хто 

найкращий майстер на землі», «Материнське щастя»). Тож її образ є амбівалентним. 

З одного боку, він оповитий любов’ю і сумом. Неня дорожить малям понад усе, 

сповняє силою, впевненістю, проте усвідомлює неможливість заступити від болю, 

страждань («Чотири вітри і материнське горе», «Спіть, мамо, спіть…»). З другого 

боку, байдужість або надмірна опіка деформують особу, позбавляють почуттів 

(«Любий синок», «Матері ніколи…»). Якщо мама формує душевний спектр, то 

батько впроваджує морально-етичні засади на власному прикладі («Як народився 

Василько», «Бо я людина»). Тому втрата важливого зразка й підтримки у постаті 

справжнього тата має негативні наслідки психологічного штибу («Батьків олівець», 

«Безсмертник»). Бабусі та дідусі виступають зв’язковими поколінь, оскільки 

передають звичаї, досвід, знання онукам, необов’язково кревним, підкреслюючи 

неперервність роду («П’ять дубів», «Хто ж муруватиме печі?», «Бабуся і Петрик»). 

А діти для людей поважного віку стають порятунком від самотності, відкидають 

думки про зайвість і непотрібність («Хай я буду Ваша, бабусю», «Доброго Вам 

здоров’я, дідусю»). Варто зауважити відсутність покарань та дидактичних промов, 

оскільки любов передбачає довіру, зразок – наслідування, самостійність – 

відповідальність. Оповідач наголошує на ролі найближчого оточення у процесі 

формування особистості. Спотворене ставлення генерацій одна до одної визначає 

повторюваність образ і зрад («Комірчина для дідуся») чи, навпаки, спонукає  

виправити помилки («Материне поле», «Камінь на межі»).  



300 

 

 

Крім родини особу виховує природа, котра висвітлена у пізнавальному 

(«Гудуть, а меду не приносять», «Акація і Бджола», «Де ночує водяна лілея»), 

розважальному («Як злякався Юрко», «Як павучиха продавала павутиння»), 

повчальному («Соромно перед соловейком», «Білка і Добра Людина») й 

метафоричному аспектах («Хризантема й Цибулина», «Зелене та рум’яне яблучка»). 

В алегоричних історіях про флору та фауну викрито оману зовнішньої оболонки 

(«Кущ вовчих ягід», «Мерехтлива Зірочка»), марність штучної мертвої краси 

(«Джміль і Лілова Китиця»), підкреслено взаємозалежність елементів Усесвіту («Як 

Метелик напився березового соку», «Ріка розгнівалась на Дощик»), стверджено 

циклічність природи («Верба над ставом», «Дуб-пастух»), уславлено гармонію та 

вічність буття («Сніжинка й Сонце»). Наратор послуговується паралелізмом у показі 

весняного пробудження («Пролісок і Жайворонок»), зіставленні малечі («Будеш із 

гнізда випадати?», «Дивина»), родючості й сакральності землі та неньки («Дуб під 

вікном», «Мама не любить смажених грибів»). Він розкриває характер індивіда 

через його ставлення до навколишнього світу, що виявляється в руйнуванні або 

повазі («Конвалія в саду», «Дуб на дорозі»), байдужості чи турботі («Купа сміття», 

«Вогник у вікні»). Наслідки т.зв. цивілізаційного розвитку є катастрофічними, але 

загальний рух підкорення і деструкції («Ліхтарник») ототожнюється з ганебними 

вчинками окремої персони («Камінь», «Відломлена гілка»), оскільки завдана шкода 

знищує як жертву, так і ката. Флора й фауна стають показниками гуманності в 

людині («Покинуте кошеня»). Про це свідчить персоніфікація довкілля передусім 

дітьми: «блакитне» небо перетворюється на журливу, тривожну істоту, яка має 

«сині-сині осінні очі» («Я хочу сказати своє слово…»); дівчинка помічає сльози 

розкішної новорічної красуні, якій вкоротили віку задля розваги («Як діти раділи, а 

Ялинка плакала»). Крім того, наявна цікава антиномія. Природа – вільна. Однак за її 

багатство і чистоту відповідає громада. Тому «нічиїх квітів не буває» («Дівчинка й 

Ромашка»), проте їх краса, користь, розмаїття належить усім («Сергійкова квітка»). 

Вітаїстичною константою виступає сонце, яке дарує життя, незамінне у 

функціонуванні мікро- і макрокосму («Жайворонок і Сонце», «Два метелики»). Тож 

розмова листочків осики нагадує «шепіт першокласниць», конвалій – «кришталевих 
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дзвіночків», бджоли та джмеля – «двох струн», комариний писк – «сопілку з 

кульбабки» за неповторного теплого світила («Бо сонце – єдине»).  Автор часто 

вдається до рослинної, пташиної символіки, аби окреслити етноідентифікацію, 

вказати на патріотизм як невід’ємний складник особистості («Верба – мов дівчина 

золотокоса», «Що найтяжче журавлям»). Він акцентує міць України у збережених, 

попри історичні колізії, феноменах («Незнищенний камінь», «Вічна тополя»). 

Педагог наголошує на крихкості навколишнього світу. Нівеляція дарів природи, 

визначення її об’єктом, сировиною зумовлює не тільки виснаження ресурсів, але й 

фізичну і психічну руйнацію особи, самознищення людства.    

В. Сухомлинський висвітлює палітру дитячої рецепції та інтерпретації, де 

визначальними є необмежена уява і фантазія, що ґрунтуються на очудненні 

довкілля. Ірина Баранюк визначає знаковий синтез дидактики й креативності у 

творах засновника «Школи під Голубим Небом»: «... дуже важливо, щоб дитина у 

цьому знайомому для себе світі робила відкриття, котре породжувало б емоційний 

порив. Саме таким чином – через подив – породжується енергія, яка за своєю 

природою є художньою [...] Розкодований дитиною смисл входить у її свідомість і 

вже стає її смислом, складової її духового життя. У поєднанні в художньому світі 

твору цих двох складових – доступности для дитячого сприймання та наявности 

підтекстової сфери, яка потребує декодування, – криється один із найголовніших 

“секретів” його педагогічної впливовости» [16, с.215, 218]. Хлопчики й дівчатка 

вміють бачити незвичне у тривіальних речах, витворюють картини, візії невидимих 

явищ, легко відповідають на риторичні питання, демонструючи унікальне 

сприйняття («Молоко ж чисте», «Навіщо півневі гребінець», «Чотири аркуші 

золотого паперу»). Важливість власне суб’єктивного неповторного внеску 

відображено в історії про «Синій олівець». Дорога іграшка, спроможна виконувати 

лише одноманітні рухи, поступається дерев’яному кольоровому помічнику 

маленького чарівника, здатного створити новий Всесвіт. Дотичними до цього твору 

є мініатюри «Флейта і вітер», «Кустар і різець», в яких підкреслено майстерність 

використання певної речі, що залежить від постаті користувача. Крім суто 

мистецького вияву діяльності вагомим складником формування особистості постає 
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прикладний, утилітарний, що відображено в соціальному вимірі буття. Виховна роль 

праці («Дві лопати», «Сім ножів») позначається на характері людини («Мокра і суха 

сорочка», «Хто розмалював півника»), спонукає до змін («Біда заставляє вчитись», 

«Права й ліва рука»), примушує замислитись над справжньою вартістю звичних 

справ та обов’язків родини й оточення («Бабусин борщ», «Чорні руки»). Відтак, 

наполегливість і терпіння за наявності духовного складника забезпечать досягнення 

мети («Сяйна Вершина і Кам’яниста Стежка», «Хліб, Труд і Пісня»).  

Письменник наголошує на важливості вербального аспекту в поступі людини. 

Багатофункціональність слова визначає систему стосунків у соціумі. Сказане може 

надихнути («Ті самі слова»), відродити («Майже чарівна розмова»), вбити 

(«Образливе слово»), допомогти («Говорити без дозволу не можна»), вразити 

(«Хочеться сказати щось ніжне-ніжне»), осяяти («Здрастуйте»), вилікувати («Добре 

слово») й досягти результату із вчинком («Красиві слова і красиве діло»). Синтез 

мовлення та дії в естетичному вимірі презентує література й музика, прояви яких 

постають рушіями національно-визвольних ідей, об’єднують народ («Суперечка 

двох книг», «А пісня жива», «Пшеничний жайворонок», «Спляча книга»). У такий 

спосіб автор підкреслює особливості національної історії, коли провідником і 

очільником змін виступає культурна еліта українства. 

В. Сухомлинський студіює «Людину» в різних царинах її комунікації з 

навколишнім світом та своїм єство. Дитина відображає здоров’я спільноти й рівень 

розвитку держави. Вона стане особистістю чи деградує до безликої істоти («Кожна 

людина повинна», «Звичайна людина»), що залежить від правильного вибору («Які 

ж ви щасливі!»). Оповідач підкреслює: «бути людиною» – це заслужене звання 

завдяки щоденній праці («Чортополох», «Легенда про Золоте Зернятко Істини»), 

визначеній меті («Веселка»), розумовому й естетичному, духовому і душевному 

розвитку («Намисто з чотирма променями», «Людина з Гарячим Серцем»), 

безкорисливій допомозі («Щоб ти став кращий», «Орач і Кріт»), відповідальності 

(«Що посієш, те й пожнеш»), повазі до природи і громади («Які вони бідні», 

«Чванькувата буква»), взаємозв’язку емоції, думки, слова та вчинку («Важко бути 

людиною»), вмінню бачити диво в буднях і цінувати життя («Що краще?», 
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«Найкрасивіше і найпотворніше», «Яке щастя?»). Письменник дає алгоритм 

духовного поступу: навчитись говорити – мовчати – думати – відчувати інших 

(«Оце задача!..»), не уникає суперечливих тем, зображуючи лицемірство дорослих 

(«Борисова шпаківня»), дискримінаційну жорстокість – гріх та злочин («Чи винен 

м’яч?»), випробування дружби («Нові штани», «Кінь утік», «По одному ковтку – 

найслабшим», «Як Павлик списав у Зіни задачу»), ніжність першого кохання 

(«Суниці для Наталі», «Ярок через дорогу», «Без хустини тобі некрасиво», 

«Позбирай її сльози»). Він акцентує небезпеку згаяного часу, вкраплюючи 

християнський аспект («Як заходить сонце», «Прогаяний день», «Миколі стало 

легше», «Перед Справедливим Суддею»). Змістова концентрація та стислість 

мініатюр В. Сухомлинського є зразком ненав’язливої художньої дидактики, де автор 

і реципієнт виступають одночасно вчителем й учнем один одного. 

Прагнучи уникнути партійних гасел у творах для дітей, письменники 

вдаються до науково-популярної художньої літератури. Пізнавально-етичні 

оповідання з перевагою іхтіологічних акцентів зумовлюють вибір локусу Валерією 

(Волею) Іваненко, яка залучає читача у розмаїття дивовижного світу, пов’язаного зі 

стихією води. Вона прагне передати своє захоплення унікальними здібностями риб, 

рослин, тварин, розкриває неймовірні загадки, насправді – потрібні властивості, 

надані природою («Знегоди африканських рибок», «А поганка зовсім не погана», 

«Сутичка в океані», «Батько колючка та його гніздечко»). Відображаючи 

сприйняття і колізії «по той бік», авторка відповідає на поширені запитання про 

підводних мешканців, пояснює зміну поведінки в різні пори року («Під кригою»), 

через важливі події в особистому житті («Пригоди тіляпії») чи внаслідок раптової 

небезпеки для родини («Мати-гага»), з’ясовує особливості стосунків людини з 

природою, спираючись на вік персонажів. Дорослі використовують представників 

фауни для їжі («Велетень»), досліджень та експериментів («Новий мешканець», 

«Мандрівники найдальшого плавання»), збільшення популяції з утилітарною метою 

і часто в штучних умовах («Як риби в полі ростуть», «Чорноморці»). Діти 

сприймають їх унікальними друзями, гідними подиву («Майстер ремез», «Північні 
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приятелі»), захвату («Печера дивного рибалки», «Яриків пструг»), допомоги 

(«Щиглик»), охорони («Оленятко»).        

Щоб наблизити зображені події до маленького реципієнта, розповідачка 

залучає зрозумілі порівняння (черепашка рака-пустельника – одяг, з якого 

виростають хлопчики й дівчатка, пошук нової оселі – «переїзд на нову квартиру»; 

«Хатинка в морі»). Вона відтворює специфіку дитячого пізнання, чуттів і мовлення. 

Наприклад, в оповіданні «Соня» поєднано морально-етичну проблематику, виховні 

аспекти, омонімічну гру, загадку. Крім того, виокремлено різне ставлення до 

тварини, виражене у буквальному і переносному значенні, а саме: для Юрася та 

Сашка соня – цікава пригода, відкриття, таємниця, для іменинниці – найкращий 

подарунок, пустунка, якою можна опікуватись, для гостей – пухнаста іграшка, для 

Дмитрика – віднайдений спокій, для сторожа-дядька Марка – хитра шкода. Тож 

постать задерикуватої сплюхи пов’язує та випробовує персонажів, як і черепаха з 

оповідання «Текля». Однак поруч із реакцією малечі й батьків на несподівану 

знахідку наявні думки плазуна. Письменниця вибудовує контраст звичної поведінки 

в природі (сміх, викликаний марними спробами рогатого жука схопити панцир) та 

безпомічності у супротиві двоногим істотам (діти легко піднімають черепаху). Їй 

вдається передати емоційну домінанту в поступовому вивченні «псевдокаменя» 

(вигуки, еліпси), занотувати градацію стосунків. Спочатку діти вбачають у Теклі 

забавку. Дотепна схожість з повільною бабусею подруги Майки зумовлює появу 

незвичного прізвиська, бажання власності спонукає Вітасика увіковічнити своє ім’я 

на панцирі та відвезти наметову гостю до міста. Проте коли братик і сестричка 

знаходять утікачку в озерці, то розуміють хибність ідеї фактичного рабства 

черепахи, адже свобода є невід’ємним даром усього живого, що забезпечує щастя 

бути собою. 

Прозаїк закликає читача поринути у світ флори й фауни, відображає чуттєвий 

вимір комунікації людини та природи, наголошує на схожості багатьох аспектів 

(улаштування затишку, турботи про родину, омана оболонки, захист малечі, страх 

невідомого). К. Чуковський виокремлює особливість ідіостилю Валерії Іваненко: 

«Вам доступне найважче мистецтво – передавати дитячі діалоги [...] А головне, 
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кожне “створіння”, про яке ви говорите, стає у вас героєм цікавого сюжету,                       

в кожному вашому найменшому оповіданні є захоплююча фабула» [113, с.7]. 

Пізнавально-етичні твори наповнені зоровими, слуховими, нюховими, смаковими і 

дотиковими образами, аби реципієнт був обсерватором, свідком подій. Авторка 

підкреслює небезпеку втручання в усталений споконвічний устрій стихій, актуалізує 

необхідність уважного й шанобливого ставлення до риб, тварин, птахів, плазунів, 

оскільки від гармонійного співіснування істот залежить існування Землі.  

Національний підтекст вирізняє прозу Л. Шияна, який знайомить із підводним 

світом завдяки метафоризації буття. Висвітлюючи «Пригоди Босмінки», він 

виокремлює головні етапи цікавої та небезпечної подорожі героїні, котра шукає 

батьків. Назви епізодів є вказівниками центральної події, що розкриває характер 

маленького рачка. У захопливих мандрах розповідач показує розмаїття болотяних, 

озерних і річкових мешканців (гідра, чапля, п’явка, карась, короп, водяний павук 

Сріблянка, слимак, волохокрил, жуки Плавунець та Гладиш, жучки Водомірка, 

Пеструшка й Пузанчик, рослина-хижак Пухирник, жаба і пуголовок). Детальний 

опис зовнішнього вигляду та поведінки персонажів активізує зорові рецептори й 

допомагає уявити оточення Босмінки, дослідити функції флори і фауни. Крім того, 

інтонаційно забарвлений та динамічний виклад (вигуки, еліптичні конструкції) 

забезпечує емоційну напругу протягом перипетій рачка. Водночас об’єднання 

родини, обіцянка слухати маму виказує не тільки дидактичний складник, але й 

спільність цінностей усіх істот.  

Це припущення підтверджує розповідь «Про смільчака малого – коника 

морського», що також має мозаїчну побудову. Письменник змальовує морську 

стихію. Він персоніфікує риб і тварин, імена яких відображають їхні риси або 

зовнішність (коник Чубарик, камбала Дрімотка, краби Хряпа й Чапа, скат 

Хвостокол, рак Самітник, восьминоги Душимор та Слинтик). Відповідно до 

поведінки населення відбувається поділ єдиного простору на Царство Вічного 

Мороку в «непривітному» Синьогір’ї, де панує рабство, жорстокість, і мирну 

територію Піщаного горба й Сірого каменя. Відчайдушний Чубарик, мудрий 

Голкобрюх, вигадливий Буравчик звільняють співгромадян від неспокою, катувань, 
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погроз, ненажерливості спільного ворога, об’єднують Батьківщину. Якщо рачком 

керують особистісні мотиви, то коником – патріотичні, що помітно в описі битви, де 

виклад стилізовано під початок української думи (не вітри, не зливи – палкий клич 

за волю). Однак обидва змогли подолати перешкоди, навчилися узгоджувати емоції 

та розум, наважились на жертву заради інших, перебороли власні страхи, засвідчили 

поступ індивідуальності. Доречно наголосити на виборі героїв історій. 

Мініатюрний, майже непомітний, рачок демонструє витримку, хоробрість, цінує 

любов і дружбу, виконує важливу роль у функціонуванні водного середовища. 

Коник – унікальна істота, оскільки саме тато висиджує дітей. Крім того, ці мешканці 

моря вірні єдиному партнеру, що в оповіданні розкривається у відданості краю. Л. 

Шиян досліджує водне багатство, насичує розповідь яскравими зоровими й 

дотиковими образами, вдається до виокремлення фрагментів, аби увиразнити шлях 

вдосконалення героїв, а передусім – розкриває силу особистості, складниками якої 

виступають самоідентифікація та патріотизм. 

Відображаючи багатовимірний навколишній світ, письменники наголошують 

на безперервному процесі здобуття знань протягом комунікації, що засвідчують 

інформаційно-насичені твори. Пізнавально-біографічні оповідання складають 

доробок М. Яненка, котрий надає оповідачу-підлітку роль обсерватора-дослідника 

розмаїття іхтіофауни (мешканці морських просторів –Тихий океан, Північне і 

Берінгове моря, Командорські острови, Сангарська протока), який поважає стихію 

та мимовільних супровідників-зустрічних. Екіпаж позбавлений жадоби наживи чи 

експериментів, адже розуміє значення кожної істоти в усесвітній рівновазі. Автор 

прагне захопити читача завдяки достовірному (термінологія, фактаж), динамічному 

(зміна місцин) й видовищному (рідкісні риби, птахи, тварини) висвітленню 

мандрівки. Він залучає влучні епітети, порівняння, сенситивну образність, зокрема, 

переважають візуальні й тактильні складники у відтворенні особливостей природи, 

виокремлює унікальність видів. Наприклад, сіра пляма з вузькими крилами 

виявляється надзвичайним живим планером – летючою рибою («Зустріч на 

екваторі»), вага і розмір кита не заважають йому виконувати неймовірні повітряні 

кульбіти («Сонячної ночі»), забарвлення риби гармонує з кольором копалин – 
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вогниста біля золота, чорна біля вугілля («Золото з океану»), жало мечоноса мов 

зроблене з іржавого тьмяного заліза («Незвичайний меч на згадку»), морський лев-

сивуч має руду шкіру, схожу на вигорілий сонцем степ («Несподіваний гість»), 

акула – грубу й чорну, наче кирзовий чобіт («Втеча»).  

Письменник підкреслює зв’язок усіх істот в історіях про взаємодопомогу. 

Спочатку моряки змінюють маршрут заради морського котика і повертають малюка 

родині («Випадковий пасажир»), згодом заспокоюють у шторм люрика та 

проламують кригу, аби випустити пташку («Дім на хвилях»). Навзаєм пес рятує 

траулер від пожежі («Як відвели біду»), а найрозумніші у світі ссавці ведуть судно 

повз підступні підводні скелі («Спасибі вам, дельфіни»). М. Яненко розкриває 

здібності маловідомих представників фауни. Щоб читач міг уявити феномен, він 

вдається до влучних детальних описів. Тож реципієнт поринає у подорож разом з 

оповідачем. Однак передусім прозаїк наголошує на важливості принаймні 

паритетних стосунків із природою, що виступає запорукою життя на Землі. 

Пізнавальні оповідання не тільки виконують важливу інформаційну функцію, але й 

спонукають читача до роздумів і нових відкриттів. 

Незгода із партійними вимогами зумовлює занурення у дитячу літературу, яка 

рятує від творчого вакууму, що властиво прозі, зокрема й автобіографічним 

оповіданням, В. Близнеця. Хлопчик-оповідач виступає alter ego митця. Недаремно 

Антоніна Гурбанська трактує художні тексти філософськими етюдами «про 

достоїнство дитинства в долі людській, про повагу й любов до нього, про 

бережливість спогадів та довір'я до істинності» [79, c.17]. Часопросторові 

координати зникають у сьогочасній метаморфозі наратора. Він поетизує село, в 

якому людина щільно співіснує з природою. Малий висвітлює свої спостереження, 

захоплюється величчю того, що «ніколи не перериває свого існування назовсім», 

підкреслює особливості тваринного устрою, мудрість представників фауни, 

інстинктивну домінанту їхньої поведінки. У творі «Зустріч з вовком» показано 

чуттєвий зв'язок дитини і хижака, яких об’єднує страх. Подібна ідея лунає в 

замальовці «Свято мого дитинства». Повоєнні «смертельні» забавки малечі 

контрастують із дивом життя – народженням телятка. Водночас поява немовляти 
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спонукає до відповідальності господарів. Тож недаремно «вихованці» переймають 

характери хазяїв-учителів («добродушні, веселі, насмішкуваті»). Натомість у 

качиній громаді проявляють індивідуальні риси батечко-селезень і товста матрона, 

та прикладом гідності виступає руденька птаха («Кривенька»). Проникливість 

кульги виражено в деталі («чорні живі очі» та «уважний погляд»), а біль – у рефрені 

(«гірко плестись останньою, десь позаду-позаду»). Табун відкидає скалічену 

лисицею родичку. Проте вона продовжує боротися заради майбутніх діточок, 

самостійно влаштовує гніздо і досягає прийняття в колишнє товариство.  

Дитину вражає різнобарв’я навколишнього світу. Зображаючи збір соломи, 

Льоня передає синтез усіх відчуттів, коли опиняється на вершині скирти, майже 

торкається хмар, поринає у духмяну «солом’яну пахощ», яка поглинає малого 

кольором, запахом, доторком («Золота гора до неба»). Наратор висвітлює могутність 

і силу стихій, персоніфікує природу («дощу просить земля»), стверджує її безсмертя 

на противагу швидкоплинності миті-людини («Як народжується стежка»); у градації 

змальовує розмаїті прояви життя: ледь чутний вітерець, погримування («малі 

тигренята»), чорна хмара, зникле сонце, гроза, блискавка, злива, град і – теплий 

дрібний дощ, «небесна свіжість», аромат «промитих вечірніх фіалок», прохолода 

(«Злива»). В. Близнець актуалізує власні спогади (тут-і-колись), обрамлює дитячі 

спостереження філософськими роздумами (тут-і-тепер), аби долучити читача до 

суб’єктивної чуттєвої рецепції навколишнього світу, підкреслити вічність і 

циклічність природи, у спілкуванні з якою людина стає частиною Всесвіту (тут-і-

завжди). 

Опір інтернаціональному вихованню, культу «совєтського» народу відображує 

в казках-легендах Б. Харчук, який усвідомлює обов’язок-місію: «Письменник 

володіє словом – надбанням духу і святая святих свого народу, тому він виступає не 

лише від свого імені: кожним своїм подихом, помислом і поступом він утверджує 

народ, відчуваючи свою відповідальність перед “мертвими, живими і 

ненародженими”. Його любов, віра і надія – земля людей» [436, c.7]. 

Прозаїк досліджує онтологію національного буття, втілює образні атрибуції в 

епітетах, порівняннях, паралелізмі й антитезі, поєднує історичний екскурс, 
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фольклорний, біблійний та літературний інтертекст. Структуротвірною домінантою 

твору «Співці, або Казка про близнюків» є контраст. Ретроспектива змальовує долю 

синів закатованого батька-повстанця і зацькованої панськими собаками матері. 

Поводир сліпого старця та козачок шляхтича Буковського в мистецькому герці 

виявляють свою справжню сутність, що містить ефект оманливого сподівання. 

Розповідач підкреслює сакральність кобзи на формальному (рушники, вишиванки, 

церковний дзвін) і смисловому рівнях (гостріша сестра шаблі, месниця, совість). За 

зовнішньої однаковості близнюки демонструють різні чуття, фіксовані у поглядах, 

жестах, рухах, виконанні та змісті пісні, яка є думою, а не крамом, цільовій 

аудиторії. Жебрак Олюсь вклоняється шляхті, звабливо посміхається, грає впевнено 

й затято, соловейком уславлює щедрість і добро панів струнами-голубами, одержує 

оплески окупантів та злість чорного люду. Натомість служка багатія Прохор креше 

очима, стриманий, рішучий, проклинає кайдани, апелює до волі Запоріжжя, надихає 

боронити землю, витискає рокіт струн, повторюючи рефрен про випалену Україну, 

спонукає сірому підняти голову. Автор не тільки актуалізує давні традиції 

(підзаголовок «З народних уст»), події минулого, але й наголошує на святості 

кобзарського мистецтва, що вербалізує дух, імперативи, дороговкази в музиці. 

Закінчення твору підкреслює болючу для українства проблему відсутності єднання, 

котра зумовлює національний суїцид, оскільки брат задля втіхи панів розбиває 

інструмент об голову брата, щойно відроджений натовп мовчки розходиться, 

шляхта радіє бенкету. 

Постаті Прохора й Олюся втілено в амбівалентному образі Гриня («Казка про 

сопілку»). Споріднений з небом, деревом, травою, вітром, сповнений зеленим 

полум’ям сирота віднаходить «прохромлену» душу вбитої мами в калиновій сопілці 

(казка «Дідова дочка і бабина дочка»). У мелодіях музики відбувається чуттєве 

злиття найрідніших людей. Хлопець наче сублімує світові скарги, недолю, біль та 

горе простолюду, виконуючи настанову-місію неньки «стояти за правду». Проте 

спокуси та принади царя постають випробуванням, яке герой не зміг подолати. 

Натомість літня Вовчиця відкидає багатство, добробут і кревний зв'язок 

(«Шайтанка»). Зіставляючи дві подоби однієї жінки, автор вдається до порівнянь, 
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які відображають зміни у зовнішності, серці й долі персонажа (очі – вирла, кістки – 

каміння, слід – полин і будяк, ноги – «вирване з землі коріння»). Він актуалізує 

народне уявлення про циклічність життя у зміні стану та про вітер як осередок душ. 

Саме рефрен – ніхто не вмирає – переходить у слово, землю та вогонь, постає 

смисловим стрижнем історії. Героїня виступає водночас творцем і реципієнтом 

повітряної стихії, зосереджує в диханні внутрішню боротьбу між відданістю 

Батьківщині, за яку загинули батько, чоловік, син, та материнською любов’ю, котра 

стає тягарем-обов’язком, до онука-татарчати і зрадниці-дочки. Сумніви, 

переживання, докори виснаженої «ясирної робітниці» передано через появу чи 

відсутність вітру. Його творення з дихання вказує на відродження сутності 

Шайтанки та пояснює прізвисько жінки. До речі, у зверненні героїні до Божої 

Матері після втрати родини помітна алюзія на новелу В. Стефаника «Сини».  

Складником своєрідної україноцентричної тетралогії виступає «Казка про 

плуга», що містить наскрізну космогонічну символіку і має мозаїчну побудову, 

кожна частина якої підкреслює значущий феномен у розгортанні подій. У першому 

розділі «Похвала матері» акцентовано спорідненість жінки й землі, втілену в 

портретних порівняннях (коси – ранковий туман, брови – журавлині крила, зморшки 

– річки, усмішка – зоря, очі – небо, щира ласка у виразі обличчя – щедрість ланів, 

мова – спів горлиці, мама – сонце). Наратор сакралізує неньку, визначає початком 

життя і захисницею роду на основі чуттєвої домінанти – любові. «Народження 

синів» надає розповіді казкових елементів. Про появу малюків сповіщає голуб, 

пророчими символами прийдешнього стають молот і ковадло, дітей зігрівають 

теличка й овечки. Б. Харчук презентує синтез релігійного та фольклорного аспектів. 

Наголос на «Колисковій» виступає звершенням дороговказної материнської місії, 

котра передає світоглядні орієнтири, морально-етичні цінності синам у фізично-

духових паралелях (поле обробляти – розум сіяти, красу садити). «Пасовисько», 

«Кузня», «Царські милості» постають емоційною та смисловою підготовкою до 

кульмінації твору. Тут прискорюється час завдяки нанизуванню картин із реалій 

країни й життя Кузьми та Дем’яна, яскраві описи поступаються діям. Прикметно, 

що в характеристиці, поведінці Царя-Змія легко вгадуються очільники й устрій 



311 

 

 

Російської імперії та СРСР (заміна понять Бога і сім’ї в особі вождя – «нехай у мене 

не буде Царя над тебе», сексотство, терор, голодомор, «царські діти», 

«чорнохустники», «спиновики»). Вирішальна «Битва» набуває вияву Страшного 

Суду, коли природу й людину об’єднує ненависть до спільного ворога, перемогу над 

яким засвідчує заповіт (Змієві вали) і подолання темряви сонцем.  

Особливе місце в образній системі прозаїка належить бабусі, котра уособлює 

нерозривність звичаю-традиції, неписаних уявлень, вірувань, знань, мудрості й 

народнопоетичного безсмертя. Вона вчить поважати, захоплюватись та оберігати 

природу, якій людина завдячує всім («Калина»), показує важливість родинного 

взаємозв’язку в різдвяному «столі однодумства», коли трісканина-балаканина дров 

заступає мовчанку господарів («Новолітування»), доводить святість дарів землі у 

ритуалі приготування хліба, що супроводжують пісні українства – думи, заклинання 

стихій, шана, тиша, оскільки паляниця – «наші думки, наше життя» («Бабуня»).  

Варто зауважити про подібність побудови: твори «Співці, або Казка про 

близнюків», «Школа», «Бузьки» містять художнє обрамлення зі вставним 

екскурсом, а новелістичний складник у несподіваному фіналі відображено в «Казці 

про сопілку» та «Шайтанці». Попри головну сюжетну лінію, виразного 

центрального персонажа, письменник надає флорі й фауні роль співавтора себе і 

героїв, персоніфікує природу. Він підкреслює її крихкість, неприпустимість 

зовнішнього втручання, що матиме трагічні наслідки («Бузьки»). Оповідач спонукає 

помічати красу поруч. Наприклад, крапля роси змушує озирнутися і випростатися 

паросток («Школа»). Прозаїк поєднує та висвітлює ментальні концепти, специфіку 

чуттєвого сприйняття, вказуючи на позачасові проблеми само-й етноідентифікації. 

М. Слабошпицький окреслює дороговказ письменника: «… без рідного Слова світ 

для нас німий. І ми в ньому – німі […] Бережім рідне Слово. І воно завжди 

відкриватиме нам у собі найбільшу таїну – сотворіння світу» [436, c.8]. Казкам-

легендам Б. Харчука властива виразна національна домінанта, котра відображена у 

творенні характерів, етномаркованому просторі історичних колізій, проекції 

«минуле – сучасне – майбутнє».  
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Вільну еміграційну літературу наповнюють різноманітні твори, об’єднанні 

знаними й набутими імперативами, а саме: язичницьке ставлення до природи 

(повага, сакральність), чітка антиномія добра і зла у християнській вірі, захист 

самобутності нації, спадкоємність боротьби за незалежність в актуалізації головних 

історичних подій, патріотизм.   

Етико-анімістичні оповідання Оксани Зінаїди Лятуринської (псевд. Роксана 

Вишневецька, Оксана Печеніг, Черленівна) ґрунтуються на паралелізмі 

(ототожнення світу природи і дитини) й антитезі (протиставлення дорослих фауні). 

Письменниця обмежує та варіює простір: Україна, мала Батьківщина (хутір), школа, 

родина. Кожний локус постає не тільки місцем подій, але й виявом певного етапу 

життя. Героями низки творів є тварини, ставлення до котрих виступає перевіркою 

гуманності людини, її характеристикою. Розповідачка розкриває комплекси 

дорослих (невідповідність амбіцій стану, садизм, інфантилізм, невміння вирішувати 

проблеми, ескапізм), пов’язані з бажанням влади, що дозволяє керувати долею 

іншого. Так, старша корівниця Уліта без жалю знищує котів. Жінка насолоджується 

вседозволеністю бодай у скривдженні менших і слабших («Мамурка»). Отруйник 

пса реалізує жадобу помсти за справедливе покарання злодійських намірів («Тор»). 

Кобила зазнає кривавих побоїв через нетерплячку нового хазяїна приборкати 

куплену істоту, продемонструвати свою правоту в найлегший спосіб – нагайкою 

(«Княжна»). Бугай стає жертвою матеріальної корисливості господарів, які свідомо 

віддають худобу на забій, аби полегшити власне життя («Буцьо»). Тож у поведінці 

персонажів утілено модель співіснування в соціумі, оскільки вчинки батьків і 

робітників стають прикладами для дітей. Варто наголосити на особливості 

зображення представників фауни, яких авторка індивідуалізує, підкреслює 

унікальність кожної істоти, виокремлює риси у героях-тваринах, які слід перейняти 

людям та котрі єднають їх із малечею. Контрастність рецепції в антиномії добра і 

зла демонструє дог-сенбернар. Він обурюється через несправедливу кару за надійну 

охорону будинку. Для пса нема субтонів у розрізненні лихого й хорошого. Діти 

також не розуміють подвійних стандартів суспільної моралі, що часто примушує 

перепрошувати за правильний чин і лицемірити, проявляючи шану до нелюбих 
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людей. Зв'язок із місцем народження, котре виступає оберегом, утілене в образі 

кішки, яка, попри хижацьку кров та численні кривди, завжди повертається додому, 

наче «домовик», вартує щастя родини. Оповідаючи історію поневірянь і уроків киці, 

авторка проектує поведінку тварини на людей. Якщо малі не уявляють себе поза 

домівкою, то дорослі забувають і навіть соромляться повертатись, відкидають 

коріння, посилюючи душевний біль, збільшуючи порожнечу від браку ґрунту. 

Безмежна відданість притаманна бугаю, котрий стає зайвим, незважаючи на 

щиру любов до близьких. Йому важко уявити себе поза цим колом та усвідомити 

непотрібність рідним. Те саме переживає «зайва» людина, відкинута на маргінес, 

коли стає некорисною оточенню. Це засвідчують своєрідні посвячення тварини, 

тотожні людським ініціаціям. Кожний етап має вказівку в прізвиську. Спочатку 

Буцьо (немовля – невгамовне телятко), потім Буцай (умовна соціалізація – гра 

тореадорів), нарешті Буцило (практична функція – поява рогів, племінний бугай). 

Самоповага у супротиві уніфікації вирізняє Княжну, контрастом якої постає 

Серафима-Нянька. Гостя з великопанської стайні опирається насильницьким 

методам нового господаря, котрий прагне зломити норов, аби зробити кобилу 

слухняною. Замість шанобливого ставлення він її жорстко приборкує. Письменниця 

висвітлює внутрішній стан і опір безмовної істоти за допомогою двох рефренів – 

звукового («І-і-і-і! Й-й-і-і!») та зорового («зле поводила очима»). Подібне 

відбувається з дітьми у більшості навчальних закладів або родинах, коли заради 

спокою і дисципліни дорослі примушують малих, часто криком, образами й 

тілесними покараннями, бути як усі, тобто дотримуватись норм без пояснень чи 

застережень щодо індивідуальних здібностей, особливостей психіки та потреб.  

Досліджуючи унікальність збірки «Материнки», Ю. Шерех зауважує: «Ніби 

звичайні епізоди, але з тонкою психологічною пуантою в кінці [...] Любов до життя, 

до людей, до України, до свого роду, своєрідний гіркий оптимізм людини, що знає 

жорстокість життя і все-таки вірить у нього і любить його, якесь жіночо-

материнське ставлення до світу – створили книжечку чарівного аромату і людяности 

[...] показує, як можна пронести в мистецтві запах України в найменшому, 

найінтимнішому» [216, с.38-39]. 
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Оксана Лятуринська висвітлює життєвий шлях тварини, акцентує 

винятковість характеру, підкреслює шляхетність, вищість представників фауни, 

гордість, вірність єству, гідність, щирість і відданість. Ці риси притаманні дітям, які 

абсорбують навколишній світ, керуються не розумом, а чуттям, нехтують 

прагматизмом, що висвітлюється в захисті улюбленців та несприйнятті мисливства 

(«Зайчики»). Їм авторка протиставляє дорослих, котрі демонструють невдячність, 

жорстокість, підступність, корисливість. Зв’язковою між двома антиподами є мама. 

З одного боку, вона хоче захистити малечу від суспільних реалій, з другого, – 

розуміє неминучість змін протягом соціалізації. Недаремно головній людині у 

формуванні дитини присвячено твір «Материнки», де образ-символ набуває 

полісемантичної градації з патріотичною домінантою. Виразна кольорова вказівка 

(«сито-блакитний»), локальна визначеність рослини сакралізує міні-Вітчизну, що 

засвідчує рецептивне зіставлення материнок (нюхове, зорове, тактильне) із квітками 

Атосу – «слізками Матері Божої». Запах «маминої хутрянки», синя роса-сльоза, 

наскрізна присутність оберегу в хаті, родинний зв’язок у надсиланні рідного 

посланця на чужину актуалізує цінність хутірського скарбу з-поміж решти флори, як 

мами з кола близьких. Завдяки квітковому образу письменниця охоплює 

визначальні складники буття індивіда на особистісному, національному і 

загальнолюдському рівнях, проектує історії тварин на соціум, порівнює ставлення 

людей до природи та собі подібних, викриває антигуманну сутність homo sapiens, 

наголошує на неповторності живих істот, доводить важливість зберегти духовність 

за будь-яких умов. 

Зображуючи минуле, прозаїки вдаються до фольклорного інтертексту й 

документального фактажу, який зосереджують в яскравих деталях. Так, історико-

психологічні оповідання Олекси Кобця (спр. О. Варавва, псевд. Дідусь Орисі) 

викривають деформацію соціуму під час віхових випробувань (війни, голодомор) у 

дитячих образах за екзистенційного вибору. Видатний педагог-філософ Г. Ващенко 

підкреслює складники творчості: велика майстерність, глибоке розуміння дитячої 

душі, український патріотизм і щира релігійність [147, c.XVI].  
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Письменник вибудовує збірку поетичних і прозових творів «Сходить сонце» 

за віком адресатів («Найменшим», «Трохи старшим», «Ще трохи старшим», 

«Найстрашим»), що зумовлює відповідну тематику й проблематику художніх 

текстів. У першій рубриці переважають загальні питання, спільні для усіх дітей. 

Адже йдеться про початковий етап сприйняття навколишнього світу, де орієнтиром 

є чуття; наголошено на красі природи, її захисті, шані батьків, любові до 

Батьківщині, дотриманні традицій («Хто пташці життя врятував?», «Два вперті»). 

Стосунки із соціумом визначають самоідентифікацію людини. Тут важлива 

роль належить вихованню, котре спирається на патріотичну домінанту, повагу до 

сутності й гідності дитини, оцінку індивіда за вчинками («Про хлопчика Івася, що 

вміє сам себе боронити»). Варто зазначити, що твори містять авторські зауваги. 

Зокрема, в оповіданні «Справжній солдат» підкреслено антигуманність війни, 

висловлену Тимком з огляду на свій досвід втрати брата. Вбивство через ігри 

керівників є неприйнятними й незрозумілими хлопчику, приниженому ляпасом 

батька. Тому, звертаючись до тата-мами, адресант вказує на неприпустимість 

застосовувати насилля до «безборонних душ», оскільки зрозуміти, переконати 

малечу можна тільки теплом і ласкою. Натомість у творі «Без милосердя (Картинка 

з війни)» викрито радянське вульгаризоване трактування літератури. Вимушеними 

вояками фашистського війська стають архітектор, учитель, спортсмен, які рятують 

від смерті пастушків. Показ милосердного ворога, всупереч ідеологічному 

зомбуванню, зумовив відмову публікувати правдиву історію. Остання частина 

презентує образи дітей, жертви яких відбуваються з наказу чи мовчазної згоди 

оточення. Страшна повторюваність нівечення прийдешнього покоління відображена 

знаковим історичним тлом. Дилогію формують «Дід Єремія бідніший за мене… 

(Різдвяне)» та «Коли задзвонить великий дзвін… (Великоднє)». Сирота, побачивши 

народження Спасителя, віддає омріяні кошти старому виконавцю псалмів, аби той 

зміг вилікувати онуку. Хлопчик не зважає на свій біль, оскільки хоче долучитися до 

нового майбуття. Подібне відбувається із Богданком, який відкидає помсту за 

смерть батьків заради порятунку народу, «Богом благословенної землі».  
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Етноцид українців 1930-х років акцентовано в трагічних деталях розповіді про 

«Великий злочин маленького Михася»: втрата двох братів, «неживі очі» мами, гріх 

відданого подрузі єдиного пиріжка, призначеного татові, мухи на обличчі Марійки, 

ув’язнення батька за «невиконання плану хлібоздачі». Частини оповідання об’єднує 

рефрен, що виступає смисловим стрижнем твору – «А їсти хочеться…». Імовірна 

подальша доля Михася розкрита у показі когорти безпритульників, які опинилися на 

вулиці через сталінські репресії, байдужість близьких («Христова ялинка. Пам’яті 

дванадцятьох українських дітей»). Викинуті на соціальний маргінес семи-

тринадцятирічні змушені жебрати та красти, оскільки тоталітарна система («Бе-бе») 

«зв’язує крила» і ламає муштрою. Малі безхатьки зберігають душевну чистоту, що 

виявляється в опіці, захисті одне одного, творенні «родини Грицька» та безмежній 

вірі у чарівну силу свічок, запалених в ім’я Ісуса Христа.  

О. Кобець представляє історико-психологічні оповідання, де зображує 

приклади поведінки дітям, але апелює до дорослих. Письменник охоплює 

особистісну, родинну, національну, загальнолюдську сферу, доводить значущість 

вільного розвитку індивіда, само- та етноідентифікації, відповідальність країни за 

поступ малечі, від якої залежить майбуття народу і держави.     

Аби відобразити політичні перипетії, письменники вдаються до алегорії. 

Учасник національно-визвольної боротьби, оунівець О. Ольжич (спр. Кандиба) 

презентує параболічні твори, яким властива відсутність вікового чи статусного 

маркування адресатів. Так, в оповіданні «Дивна подорож» вибудовано проекцію 

минуле – сучасне – майбутнє як алегорію історії людства. Стрижневим образом-

символом виступає вісь у вигляді підпори, постійне обертання котрої відтворює 

циклічність життя. Оповідання-біографія «Рудько. Життєпис одного півня» містить 

формальну та змістову багаторівневість. Наратор апелює до реципієнта, уживає 

риторичні звертання, імперативи, звуконаслідування, влучні авторські афоризми: 

«Любов робить героями», «Ніхто не б’ється так завзято, як повстанці. Бо знають, що 

їм нема дороги назад». Погоджуючись із думками П. Іванишина і Наталі Лисенко 

про упівський підтекст постаті Рудька як символічного образу незламного вояка за 

незалежність України, варто наголосити на ширшому смисловому наповненні твору. 
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По-перше, автор зіставляє доросле та дитяче світосприйняття: первинна чуттєва 

рецепція, визнання паритету природи й людини. По-друге, письменник, зображуючи 

стосунки птахів і тварин, представляє алегоричну картину соціуму: проблема 

подвійних стандартів («кожний закон можна обійти»), ієрархія (старий півень – пан-

гнобитель), забуті етичні засади («У курей є одна негарна риса: вони б’ють 

лежачого»). Опис пташиної громади відповідає людській характеристиці. Адже кури 

мають багату мову, вміють по-різному сміятися (глузливо, погордливо, згірдливо) і 

устами, і очима, і крилами, а Рудько вирізняється не тільки пишним хвостом, але й 

«покаліченим смілим обличчям». В образі відважного півня-лицаря відтворено 

борця за своє право панувати на рідній землі, захищаючи її мешканців, та поступ від 

індивіда до особистості.  

Доцільно вбачати символічне втілення України, яка постійно воює проти 

чужинців. Це припущення зумовлене твердженням про те, що Рудько боронить і 

власну честь, і честь нації. У цьому полягає кредо видатного культурно-

громадського діяча, окреслене М. Неврлим: «перебудувати рабську психологію 

свого народу, виховати повноцінну, вольову й внутрішньо організовану людину» 

[249, с.681]. Тож наявна градація: людина – особистість – нація – держава. Поезія в 

прозі «Весняний гість» розкриває тему патріотизму (пуант – «О, коли б люди могли 

так любити свою батьківщину!»), втілену в мові соловейка (метафора, рефрен, 

анафора), який попри все повертається додому. О. Ольжич утверджує цілісність 

чуття, думки й чину, що є запорукою гідного буття людини й нації.  

Упівець М. Матвієйко передає досвід у притчах, доводить взаємозалежність 

усіх складників світу («Бур, Мур і Буре Вухо зустрічають Весну»). Смисловий 

стрижень – алегорія боротьби. В образах тварин, птахів письменник дає зразки 

виживання, заступництва себе, побратимів, громади в жорстоких умовах постійної 

боротьби («Лисичка-Хитричка і братіки»). Допитливий «Вовчок-Гострозубчик» діє 

інстинктивно, коли випливає з річки, а потрапивши у кігті шуліки, виконує неньчин 

імператив: «Як хто робить вам кривду – кусайте». Прикметно, що наратор не 

показує хижацької натури тварини, аби підкреслити відповідність поведінки в’язня 

за самооборони. Те саме демонструє «Орлик-Криводзьобик», який долає стаю ворон 



318 

 

 

без лету. В розповіді помітний фольклорний інтертекст, поєднаний із дороговказом 

вояків: «Орел ніколи не вертається, раз що задумав – мусить зробити!». У притчі  

«Крислатенький» висвітлено міцність кревного зв’язку. Герой захищає брата, 

ризикуючи власним життям. Він відкидає логіку і прагматизм, керується чуттям, в 

якому домінує обов’язок захищати. «Хрю-хрюнь» є прикладом справжнього вожака, 

котрий рятує зневірений рід сміливим вчинком, спонукаючи наслідувати одинака-

відчайдуха. М. Матвієйко презентує притчі, де перипетії мешканців лісу набувають 

символічного звучання в особистісному й національному аспекті опору та 

визвольних змагань українства. 

Наголошуючи на значенні Бога у житті людини, автори акцентують згубний 

вплив атеїстичного виховання, що спотворює психіку. Водночас вони висвітлюють 

національні особливості віри, коли сакральними є Господь і природа. Пантеїзм –

змістовий стрижень автобіографічно-анімалістичних оповідань Р. Завадовича, який 

передає «малюнок» словами дідуся Костя, висвітлює спогади волинських лісів, 

подільських ланів, синього неба України на «калиновому мості», аби відчути подих 

Рідної Землі. Прикметно, що висловлені у своєрідній передмові («Кому 

подякувати?») постулати відображені в оповіданнях прозаїка. Письменник 

підкреслює подібність живих істот, яка полягає у несприйнятті насилля, захисті 

свободи, материнському чутті, боротьбі за існування і радості життя («Горобчики», 

«Ґави вибрали волю»), розкриває етапи власного наближення до таємниць флори й 

фауни, представляє гармонію навколишнього світу («Кущик, павучок і мишка»). 

Рецепція довкілля формується змалечку. Оповідач аналізує внутрішній конфлікт 

(«Моя обітниця»): «дитина природи» захоплюється «золотим величним сонцем», 

яким Бог благословив Україну, але трактує полювання обов’язковим атрибутом 

ініціації чоловіка. Тож єство змагається за людину із соціальним стереотипом. 

Амбіційне бажання мати рушницю, мотивоване прикладами дорослих і 

літературними кумирами (Робінзон Крузо), суперечить повазі до тварин та птахів. 

Кульмінація міститься у поєднанні болю, смерті й крові зайця, коли наратор 

наголошує на погляді «жалю і докору». Герой усвідомлює неприпустимість нищити 

красу життя, популяризувати убивство як розвагу й демонстрацію вищості 
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Господнього творіння. Жорстокий герць можливий тільки за небезпеки, де 

виявляються людські (кмітливість, розум) та тваринні (гострота відчуттів) якості 

(«Між вовками», «Пригода з Куною», «На ремезівським ставі»). Константами є 

первинні інстинкти, якими важко керувати («Мурко»). Р. Завадович звіряється 

читачеві у замилуванні чарами стихій розмаїтого буття. Лейтмотивом творчості є 

любов до навколишнього світу. Смисловою константою стає екзистенціал 

всеохопної краси. Недарма це слово наявне в кожному творі. Адже природа – «Божа 

дитина, а людині – мати». Прозаїк захоплює реципієнта унікальними досяжними 

цікавинками («Сойка-штукарка»), непомітними в рутинній метушні, вчить його 

«відчувати й переживати» багатобарв’я довкілля («На галяві»), підкреслює, що 

людина повинна бути і обсерватором, і помічником, і учнем дару Творця. 

Християнська домінанта вирізняє оповідання-рефлексію Марії-Любомири 

Кузьмович-Головінської, де саме роздуми персонажів стають структуро- і 

змістотвірною домінантою. Прийом умовного / уявного діалогу висвітлює характер 

героя у творах «Чічка» та «Горбатенька». Люба спілкується з Божою Матір’ю. 

Вільна, залюблена у природу щира мала незрозуміла односельцям і неньці, які 

стереотипи визнають первинними за індивіда. Вони вважають внутрішньо багату 

дитину замкненою, залишають поза увагою причини подібної поведінки, 

співчувають батькам і засуджують безпосередній вчинок – порух душі – у церкві. 

Втеча дівчинки до лісу, відкритого для кожного простору, зумовлена несприйняттям 

оточення. Мандрівниця персоніфікує довкілля, ловить «могутній шум», 

захоплюється «невичерпною силою смерек», всотує цвірінькання, «маленькі удари 

молоточка», птаха, бачачи в «неспійманій красі» велич Діви Марії. Зв’язком неба і 

землі, Пречистої та Люби є непоказна квітка, котра відображає сутність героїні, 

адже чічка – дика рослина. Попри образи дорослих, мала не зрікається любові до 

людей, хоча через них кривдить себе, розриваючи корінчик дару Богородиці. Вона 

звільняється від самобичування, коли чує злиття мови флори («холіталась трава, 

цвітучі кущі калини») та дзвонів паламаря, що творять спільну «молитву щасливої 

душі». Обидва Божі творіння (природа та соціум) протиставляються у колізіях буття 

дитини, яка, на відміну від дорослих, осягає вищу істину – єднання в повазі до 
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розмаїття Господнього світу. Кпини й жалощі більшості додають до фізичних (горб, 

коротша нога) сердечні страждання, посилюють біль Марусі. Для дівчини померла 

ненька та Мати Христа поєднані в цілісний образ-символ опіки, захисту, допомоги. 

Однак те саме відчувають Віра, Надя і Зенко до свого «Ангела Хоронителя» – 

подруги, яка навчає справедливості, чесності, доброті, патріотизму, самопожертві. 

Тому навіть на чужині поруч із родиною переселенців, наче оберіг, залишається у 

спогадах та уяві постать сильної духом людини, впевненої в поверненні й відбудові 

«свого кута», щоб не втратити зв'язок із рідною землею.  

Називаючи стиль «простою правдою», О. Мох вказує на особливості 

відображення світу письменницею: «Авторка висловлює все образами й натяками: 

чи це буде акція, чи переживання душі. Багатство образів нагадує нам барви 

імпресіоністів, якими маляр висловлює і рисунок, і враження […] ми все відчуваємо 

образами» [189, с.12]. Марія-Любомира Кузьмович-Головінська залучає діалог та 

полісемантичний образ-символ, аби передати душевні порухи героїв, утвердити 

рівноцінність багатства зовнішнього і внутрішнього світів.  

Еміграційні автори прагнуть зберегти зв'язок із материковою Україною, 

передати дітям та онукам, які ніколи не бачили Батьківщини, образ Вітчизни. 

Націоцентричні оповідання Лесі Храпливої-Щур сакралізують Україну в 

онтологічному вимірі. Традиції втілено в образах-символах («Вишивані квіти», 

«Писанка українським дітям», «Рушничок», «Золоторогий баранчик», «Осіння 

казка», «Розмова Орисі з ляликом»), показі пластунського руху («Різдвяна казка» 

«П’ятачок» «Боня» «Казка про ведмедя» «Як “очайдушки” збирали свої скарби», 

«Хроніка», «Золотий горішок»), захисті прадавньої віри («Перший дар», «Пригода 

янголятка», «Вечір під святого Андрія», «Лист до святого Миколая»). Письменниця 

відтворює етногенетичний зв'язок представників материкової та діаспорної України, 

показуючи минуле й сьогодення єдиної Батьківщини, відображає історичну пам’ять 

у знакових феноменах, унікальних явищах виборного князівства, усебічного опору 

Січових Стрільців, УПА, самоорганізації громади, залучаючи документальний 

фактаж («Осінній листочок», «Гануся», «Що розказував камінний лев», «Князенко 

Мирослав», «Ікона Одігітрія», «Чародійне авто»); зіставляє сучасні реалії, пояснює 
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причини переселення-втечі, вдається до антитези («Юрчиків сон», «Синій м’ячик», 

«Як Мартуся з мамою їздили в Україну», «Золоте янголятко», «Пригоди 

ведмедика», «Вишні», «Танк»), алегоричних візій, аби не тільки висвітлити жахіття 

окупаційного більшовицького режиму, але й спонукати молодше покоління 

повернутися і відродити державу («Зимова казка», «Пташки з України», «Орлині 

крила»). Сповнення надій дорослих можливе за відповідного виховання, коли 

особистість формують два визначальні складники – розум і дух. Зміст першого 

забезпечує належна освіта, засвоєння соціальних вимог та морально-етичних засад 

(«Олівчик-лінивчик», «Мишка-Гризикнижка», «Як Семенко сватав царівну»). 

Домінантою другого виступає етноідентифікація, що передусім виявляється в мові 

(«Лицар і змій», «На Великдень до бабусі», «Своя школа»), культурі та історії 

(«Співаночки», «Японська лялька», «Золоте зерно», «Бабуся – історія», «Устина 

школа»), долях-зразках (Г. Орлик – «Грудка Землі», Т. Шевченко – «Тарасик», «Про 

хлопчика Тарасика та його золоте перо», Леся Українка – «Колись весною на 

Волині»). Доречно звернути увагу на розповідача. Це – вітер, в якому лишаються 

душі предків. «Легкокрил» стає зв’язковим розгублених синів і дочок «ув’язненої» 

Батьківщини та «гостинної, але не української землі», у «щирій, тихій, неголосній 

мові людського серця» котрого зосереджені перемоги, поразки, страхи, радощі, 

сподівання багатьох поколінь омріяної віками вільної землі. Леся Храплива 

досліджує виміри буття на прикладі окремої людини. Герої творів – 

індивідуальності, які вчинками й самосвідомістю градуюють до рівня особистості. 

Авторка визнає патріотизм визначальним чинником розвитку дитини та консолідації 

народу.  

Космогонічні оповідання Теклі Білецької насичені яскравими сенситивними 

деталями, які допомагають зрозуміти гармонію природи та осягнути власну 

сутність. Головним художнім зображально-виражальним засобом у творах 

письменниці є порівняння, що виконує такі функції: виховну («Розмова доні з 

мамою», «Кавун»), розважальну («Казка-не-казка про діда Андрушка та чародійний 

свистун», «Місяць-літун»), пізнавальну («Стривігор», «Ісусикові пальми»). У такий 

спосіб висвітлена цінність багатства навколишнього світу, що розкрито в 
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персоніфікації стихій («Цар Жар і цар Мороз»). Вона портретує та характеризує 

Мати-Природу, її доньок – білявку Зиму й чорнобриву щебетуху Літо, 

золотокудрого сина Сонця і срібнокудрого сина Місяця, їх спадкоємців – красну-

радісну Весну та тиху-невеселу Осінь, якими опікуються няньки Злива і Сльота, 

служки Сніжинки й Зефірчики, лицарі Південні та Північні вітри. Тобто 

письменниця перетворює пізнання змін пір року на захопливу цілісну історію з 

виразною чуттєвою домінантою. 

Порівняння набуває знакового вияву в особистісному аспекті у притчових 

текстах. Наприклад, наратор підкреслює важливість праці, котра здатна зробити з 

цеглини храм, з гори – тунель і залізницю, з дровець – міст, з насінини – поле 

пшениці, з каменистої місцини – прибуткову каменоломню, з опудала – людину 

(«Совина нивка», «Казка про великого та малого Хому», «Пригоди Яшка-Страшка, 

або як страхополох людиною став»). Розповідь про «Блудний вогник» актуалізує 

проблему вибору між духовним і матеріальним. Доречно зазначити, що мати 

вирішує цю дилему замість дітей. Вбачаючи щастя в забезпеченості, жінка замінює 

серця малечі каменюками. Лише за роки вона розуміє наслідки послуху ворожці 

Зарі, коли молоде панство зневажає вбогу жебрачку. Покута полягає в постійному 

пошуку викинутих сердець, адже материнська надія безмежна. Тож найбільша 

любов може схибити через оманливі корисливі принади та спотворити сутність 

індивіда. Дилогію з попереднім твором становить «Квітка щастя». Однак тут герой 

сам відповідає за власну долю. Керований бабусиною легендою хлопчик-сирота 

прагне знайти у скелястих горах чарівну рослину. Шлях мандрів проектується на 

етапи життя і суголосний казковому сюжету. Пастушок зустрічає трьох істот 

(гадюку, орла й лева), які обдаровують трьома дарами-символами: золотим 

ключиком (багатство), золотим вінцем (слава), золотим яблуком (влада). Проте 

зовнішній блиск не гарантує внутрішнє наповнення. Тільки змарнувавши літа у 

гонитві за примарними здобутками, Івась усвідомлює, що квітка щастя знаходиться 

всередині людини, яка не зосереджена на собі, а допомагає іншим. 

Особливе місце у прозі Теклі Білецької посідають україноцентричні художні 

твори. Причини еміграції та будні переселенців зображено в «Бабуниній казці». 
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Втомлена працею літня жінка присипляє онука алегоричною розповіддю про чудове 

царство князя і понурий замок лиходія. Богданко швидко впізнає у злому чарівнику 

радянського диктатора, в ув’язненому подружжю – батьків, лісових лицарях – вояків 

УПА, добрій гігантській ворожці – статую Свободи, у князенку зі старою княгинею 

– себе з бабусею. Наратор висвітлює причини втечі українців, закликає земляків 

попри нову домівку залишатися вірними Батьківщині. Алегоричний образ Вітчизни 

змальовано в історії про «Меч святого Юрія». Причиною недолі країни є не тільки 

зовнішні вороги (потвора-змій), але насамперед внутрішні чинники. Країна 

Вишневих Садів потребує воскресіння, аби на Великдень почути сподівані дзвони. 

Залишена мешканцям зброя заважка для Зброєславів та Гостромислів, оскільки 

перші жадають звеличення і статків, а другі бояться очолити «прибитий горем» 

народ. Розповідач бачить порятунок у дитині, позбавленій меркантильних інтересів 

чи диктату розуму, адже «хто чесною рукою в чесній справі цей меч підійме – будь 

певний перемоги!» Тому фінал твору є відкритим. Оповідання «Чоботарикова 

ялинка» постає художньою світлиною ідіостилю авторки, де наявні основні 

формальні та змістові складники її творчості, чому сприяє вибір героїні – усі події 

висвітлено крізь призму сприйняття маленької дівчинки. Вона сперечається з 

вітром, який вириває блокнот, аби помилуватися малюнками, і гладить неслухняні 

кучері, усміхається сонцю та грає в хованки з морозом. Синьоока Галинка оживлює 

ляльку-чоботомаза Панька і перетворює самотній Свят-Вечір на казку, в якій сяє 

розкішна ялинка з грудками солі-лампочками, мазаком-дзвоном, зубною щіткою-

зіркою, пустими різнокольоровими коробочками-прикрасами. Навіть мама 

переймається вірою доньки, дякуючи за підтримку картонці у вітрині. Тому панянка 

прагне передати відчуте щастя іншим, надсилаючи невідомій дівчинці черевички на 

Різдво. Текля Білецька підкреслює, що суб’єктивна рецепція корегує світогляд 

особи, а диво виступає невід’ємним складником життя і запорукою збереження 

дитини в людині. Письменниця поєднує націоцентризм, релігію та фольклор у 

показі мікро- і макрокосму, залучає порівняння, персоніфікацію, алегорію, 

звуконаслідування, елементи народнопоетичної творчості, вдається до сенситивної 
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образності, актуалізує давні вірування, завдяки яким висвітлює споконвічні закони 

природи, що вчать індивіда бути гідним мешканцем Землі. 

Пригодницько-параболічні оповідання з виразною етноцентричною 

домінантою складають прозовий доробок М. Погідного (спр. Угорчак). Письменник 

поєднує людський, природний та інфернальний світи. Представники двох останніх 

допомагають героям почути свою сутність, зрозуміти мету життя і призначення. 

Онтологічним осердям подій у творах прозаїка є завжди Україна, окреслений 

простір (Полтавщина, село Сліпий Кут), де відтворено локальні особливості 

(відповідна флора й фауна), побутові та релігійні акценти. Ментальна домінанта 

відображена в синтезі християнства і язичництва, сакралізації стихій. Кожний 

персонаж протягом перипетій зазнає трансформацій, котрі, зазвичай, полягають в 

еволюції. Побудоване за допомогою контрасту оповідання про дівчинку висвітлює 

душевні перипетії малої («Як Килинка побачила небо у річці Голтві»). Письменник 

послуговується бінарними парами, які мають різне значення. Він протиставляє 

позиції брата і сестри щодо брехні, а також надає два відмінні образи героїні, котра з 

радісної та безжурної веселухи перетворюється на «тінь у жалобі». Дитина 

переживає внутрішню боротьбу між любов’ю та довірою батьків, які заслуговують 

на щирість, і бажанням власної вигоди. Розуміння гріха матеріалізується у срібному 

гривенику. Тільки позбувшись нечесних грошей, Килинка здобуває гармонію, що 

відображено в паралелізмі: сяє блакить неба вгорі, у річці та в очах дівчинки. Саме у 

чистому яскравому кольорі візуалізовано «дитяче щастя». Героїня історії змогла 

самотужки зрозуміти й виправити помилку. Однак часто зміні сприяють помічники 

(на кшталт казкових добротворців) ззовні. Ледар під впливом нарікань тварин, 

птахів за неналежний догляд стає зразковим учнем («Про Михайлика Нечитайлика і 

три свинки-золоті щетинки»). Кульмінацією в процесі перевиховання виступає 

надскладна татова задача-кара, котру неможливо розв’язати. Малий вперше бачить 

себе в інших, оскільки зайці дублюють його поведінку, демонструючи неповагу та 

неслухняність. Проте це притаманно їхній натурі на відміну від людини, яка мешкає 

не у лісі, а в соціумі. Хлопчик усвідомлює важливість освіти. Модифікацію дитини 

відтворено в ономастиці – у школі пишаються Михайликом Читайликом. Варто 
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зауважити, що автор підкреслює наявність унікальних рис у людей та представників 

фауни. Наймудріший гусак Гоготак зневажає дурного пастушка. Прикметно, що в 

долях трьох свинок висвітлено певні типажі. Наївність і беззастережна відданість 

людям спричинює крадіжку та смерть Хруньки, яка керувалася чужими вказівками. 

Філістерство Куньки призводить до загибелі у болоті. Лише обсерватор Минка, 

обожнюючи природу, виявляє потенціал навчатися.  

М. Погідний розкриває джерела появи констант у живих істот. Нетривкий 

весняний спів соловейка він тлумачить вічним коханням птаха до Мавки, яку 

чарівний лебідь перетворив на лебідку («Лісова Мавка і соловейко»). Пісня цвіркуна 

у хатньому причілку постає нагадуванням про комаху-предка, котрий допоміг 

чоловікові збагнути сенс буття («Про славного дзвонаря і співака Цвіркуна»), що 

засвідчують назви дзвонів (Громовий, Градовий, Вогневий, Гробовий). Якщо 

первісно звуки відображають настрій виконавця, то згодом – постають оберегами 

села. В історії відродження самітника наявний релігійний акцент (Божий голос та 

вітання сонцю), числова символіка (сім діб посту, чотири дзвони, тричі хрещення). 

Християнський аспект є головним у низці текстів. Малогрішний чортик випробовує 

корисливого юнака («Шевчик Хмирка»). Тільки отримавши належну подяку за 

паперові чоботи (побої), хлопчина відкидає думки про нечесне збагачення і 

співпрацю з нечистим. На відміну від персонажів попередніх творів, які здобувають 

індивідуальний урок та рушієм дій котрих є суб’єктивний чинник, маленькі герої 

«Казки про соняшну квітку» і «Чарівного Діяманта» наважуються на сміливі вчинки 

заради інших. Вони виявляють втрачені дорослими риси, зокрема, впевнені у 

можливості однієї людини зрушити світ. Саме тому дитяча фантазія та віра 

дозволяють уявне зробити реальним.   

За жанром «Казка про соняшну квітку» є оповіданням-притчею. Завдяки 

красуні Мрії дівчинка зустрічає у блакитному возі дідуся з діамантовими очима 

(Чумацький Шлях), знаходить лицаря із золотим щитом (Бог), який обдаровує гостю 

рослиною-сонцецвітом. Він сумує через тих, хто ховається від світла, та Оксанка 

переконує в перемозі Правди, символом чого є соняшник. Подібний лейтмотив 

лунає в «Чарівному Діяманті». Доречно вказати на побудову твору. Автор поєднує 
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кілька текстів, доопрацьовує почуте й прочитане («Як Михась ішов до неба по 

діямант»), спираючись на власні знання і досвід. Він зауважує про відкритий фінал 

дитячої книжки, що дає реципієнту самостійно віднайти істину. Зрештою, 

«найлюбішим даром Ісусу» в небесній скрині перед вертепом виступає щире 

людське серце. Тож розгадане «Боже благословення» постає дороговказом життя 

для кожного. Микола Погідний наголошує на самовдосконаленню, просвіті завдяки 

нематеріальним цінностям – книжкам («вчитель, правда, розвага, приятель»), 

сакралізує національну культуру, що відображено в оповіданні «Дідусеві Скарби», 

де поряд зі Святим Письмом стоїть «Українська Енциклопедія» та «Історія України-

Руси». Прозаїк залучає персоніфікацію, контраст, градацію, полісемантичні образи, 

кольорову й числову символіку, які допомагають осягти себе, оточення і довкілля. 

Концепти життя / смерть аналізує Ірина Винницька (Пеленська). Екзистенційні 

новели складають цілісний портрет особистості у фізично-духовому вимірі. Збірка 

«Горіхове лушпиння» містить чотири твори, які формують єдність на смисловому 

рівні. Хоча кожний твір має композиційну самостійність і відповідне змістове 

осердя, історії наче продовжують одна одну. Перша новела називається «Хлопчик». 

Таке означення виокремлює центральну постать в розповіді, де мозаїчна картина 

відображає контраст сприйняття малечі й дорослого, розкриває безмежний світ 

дитини, який виявляється у вигадках, грі, що балансують на межі реального та 

ірреального. Герой сам обирає час і місце забавки, свою роль та домислених 

персонажів, які можуть містить кілька подоб. Названі складники залежать від 

настрою, задуму, цілі маленького творця. Однак хлопчик не грається в маски, а 

проживає кожну іпостась: славетного лицаря вирізняє постава й обладунки, 

будівничий настільки захоплений роз- і побудовою, що забуває про будь-які закони 

фізики, долучаючи до реальних матеріальних речей уявні компоненти, капітан 

перебуває в умовному хронотопі, оскільки його мандри сягають поцейбіччя та 

потойбіччя. Дитячий вимисел дисонує із зарозумілістю і приземленістю батьків, які 

забули свої перші кроки у безмежному розмаїтому бутті. Звідси, малого дивує та 

обурює зневажливе ставлення мами й тата до щирих питань і прохань. Синові 

«чому» незмінно наштовхуються на байдужість, замкнутість на власних побутових 
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проблемах. Дитина відчуває себе непотрібною, приниженою брехнею і 

лицемірством найближчих, які зраджують довіру. Авторка наголошує, що межа між 

рідними, кревними та духовими, дуже крихка. Тому, порушивши кришталевий 

кордон, можна на тривалий час або назавжди втратити чуттєвий зв'язок із 

найдорожчою людиною. Розповідачка влучно помічає особливість дитячого 

світогляду, який ґрунтується на гармонії та відповідності емоції, думки, слова, чину. 

Фантазію малечі формують вимисел і домисел, співзвучні раптовому інсайту митця. 

Хлопчик відкритий новому, всотує палітру природи, а батьки («засушені 

безсмертники») затиснуті споживацтвом.  

Фіксуючи кілька годин із повсякдення звичайної родини, авторка наголошує 

на незвичайності кожної дитини, здатної будь-що перетворити на яскраву подію. 

Для героя нею стає подарований тіткою м’яч, барви якого відповідають певним 

почуттям (зелена – радість, червона – цікавість). Аби пізнати джерело неповторних 

емоцій, хлопчик вдається до ретельного дослідження. Та порізаний м’яч втрачає 

принаду в подобі шматка гуми. Метаморфоза є символічним пуантом новели. Вона 

окреслює розчарування малого винахідника, підкреслює зіткнення дорослого й 

дитячого світо- і самосприйняття, виступає своєрідною ініціацією, коли зникає віра 

в єднання зовнішнього та внутрішнього, з’являється зневіра й наслідування 

маскованої поведінки (бабуся руйнує будиночок – онук викидає м’яч). Безіменність 

героя пов’язана з універсальністю актуальної порушеної проблеми. Ірина 

Винницька наполягає на відповідальності дорослих за руйнування первинної 

чистоти. Попри те, що соціум вимагає виконання певних умов співжиття, зберегти 

дитину в людині постає найважливішою запорукою існування людства. 

Наступна новела продовжує попередню завдяки спільним рисам головних 

героїв. У «Відлюдку» світ фантазії малого дослідника реалізується в проектах 

підлітка-винахідника. Хлопець відкидає статусні атрибути, правила гри, де жодного 

справжнього обличчя, вдавану щирість і гостинність, ігнорує лицемірних гостей, 

цікавих лише до їжі та оціночних коментарів-пліток. Він занурений у науково-

пізнавальну царину, в якій може досягти розкриття власних здібностей, утілити 

потенціал і дарований Господом хист у модерних звершеннях. Зірка та її мати – 
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споживачі, яким важливі тільки статки. У наймичці відтворено наївність 

простолюду. Жінка не розуміє дослідів панича, якого, проте, щиро любить. Чоловічі 

образи також представлені трьома персонажами, де наявні кревні двійники. 

Важливо, що готовність змінитися демонструє дорослий – голова родини. Якщо 

спочатку батько схиляється до стереотипів, плеканих дружиною, то потім 

захоплюється завзяттям сина, допомагаючи віднайти «нову енергію». Водночас 

портретна деталь підкреслює схожість двох поколінь – дитина й тато мають  

«палаючі очі». Чоловік пишається хлопцем, робить усе можливе, аби він міг втілити 

хист, не реалізований самим, долучається до організації лабораторії, створенні 

машини з використання електромагнітних хвиль. Мимовільним свідком 

перевтілення господаря-міщанина на інженера-винахідника стає учитель – 

обсерватор подій та опосередкований свідок таємниці чоловіків родини. Знаковою 

постає назва новели. Вона підкреслює відлюдкуватість хлопця, протиріччя 

штучного та істинного, розмежовує маску й обличчя, філістера і виняткового 

індивіда, котрий стає особистістю завдяки праці для власного самовдосконалення та 

допомоги людству. 

У третій новелі «Горіхове лушпиння» реципієнт простежує становлення героя 

з попередніх творів, який вже стає юнаком, постійно продукуючим нові досягнення 

техніки й науки. Знаково, що він зберігає первинну тотожність чуття, розмислу, 

вербального і матеріального аспектів. Цікава побудова твору, котрий має дві різні за 

сенсовим наповненням частини. Прикметне протиставлення літа (сонце, блакить 

неба) і пізньої осені (хмари, вітер), де використано художній паралелізм щодо 

внутрішнього стану й стосунків парубка та дівчини. Здебільшого текст формують 

діалоги персонажів, крізь призму яких читач дізнається про події, зміни в житті 

героїв. Юнак і юнка знають одне одного з дитинства. Тому їхня розмова сповнена 

відкритості, спільних спогадів, щирості почуттів. Перша закоханість переростає у 

сильне кохання, котре надихає до пошуків і реалізації найнеймовірніших задумів, 

мініатюрним втіленням яких є музичний горіх – матерія, насичена мелодією серця. 

Емоції та настрій впливають на колір очей («змінні очі»). Блакитні характеризують 

віру в обрану справу, кохану, власні сили. Зелена барва з’являється після відмови 
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дівчини, яка розчаровує друга своєю недалекоглядністю, підвладністю брехунцям. 

Гідному та чесному молодому фізику протиставлено балакуна й апологета влади, 

заради власної вигоди, Славка. Він огортає дівчину красивими обіцянками, що 

залишаються порожніми словами, аби зацікавити-звабити потрібну «річ» 

незрозумілим пафосом примарної боротьби-поступу, допоки не зустріне іншу, більш 

привабливу. Зміна влади стає лакмусовим папірцем: палкий захисник національної 

справи перетворюється на ренегата, його колишня шанувальниця, дочка священика 

– на ворога і об’єкт глузувань, а мовчазний винахідник обирає смерть заради 

Батьківщини. Показовим є протиставлення обставин розмови персонажів. 

«Умовлена зустріч» виступає смисловим осердям першої частини, окреслюючи 

сподівання молодих на спільне майбутнє. «Яка-небудь зустріч» визначає чуттєвий 

стрижень другої частини, в якій читач дізнається про смерть доброго розумного 

парубка, розгубленість дівчини, непевність у виборі й житті.  

Ірина Винницька розкриває поступ Людини на прикладі життєвого шляху 

одного героя, котрий простежує від дитинства до юнацтва. Спочатку вона 

протиставляє світ дорослого і малечі, наголошуючи на іманентних рисах індивіда – 

свободі, захисті своєї сутності, паритету з природою, розвитку Богом даних 

здібностей та хисту. Потім прозаїк порушує питання підліткової само- та 

етноідентифікації, коли відбувається пошук себе, за допомогою чи всупереч 

оточенню, навіть батькам, у розмаїтті принад і спокус, обрання справи, яка, 

ймовірно, стане долею. Врешті-решт постає образ сформованої особистості, певної 

свого вибору і власного обов’язку, незважаючи на інтимні переживання, клопоти, 

негаразди вона свідома призначенню Батьківщині.  

Фінальним акордом своєрідної новелістичної тетралогії виступає твір 

«Заслонені вікна». Він містить хронологічну вказівку – 6–7 січня 1940 року. 

Письменниця вибудовує історію, ґрунтуючись на контрасті звичаєвого 

споконвічного українського світу й шовіністичної окупаційної системи. Диво Різдва 

постає смисловим центром зіткнення двох складників тогочасної дійсності, коли 

атеїстичний радянський режим прагнув знищити усі унікальни прояви національної 

самобутності. В останній, як і в першій новелі, головні герої – діти. Але на відміну 
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від батьків безіменного хлопчика, котрим байдуже до духовного виховання, родина 

Дзвінки й Андрія розуміє важливість зберегти етногенетичний код, завдяки якому 

можливе становлення держави. Бабуся та батьки привчили малих до оманливої 

мовчазної покори і смиренності загарбникам, однак мовчанка – гра заради захисту 

сакральних духових субстанцій. Вимушена вдаваність – єдиний шлях підтримати 

політв’язнів, упівців, наставників тощо. Натомість героїня з промовистим 

прізвиськом Совєтка вповні відповідає продукованим режимом безликим гвинтикам 

системи, здатним лише до механічного відтворення наказів партії. Вона існує в 

коконі самообману, оскільки боїться побачити правду, ризикувати комфортною 

рутиною, що призводить до її морального занепаду. Контраст наявний не тільки на 

рівні образів, але й в емоційному протиріччі. Тиша огортає село, ніби захищаючи від 

сторонніх чужих заздрісних поглядів, які можуть помітити веселощі всередині хат. 

Відкидання СРСР Бога нівельоване уславленням Христа. Привнесена ззовні ялинка 

поступається давнішньому трипільському оберегу – дідуху. Сніп символізує 

передусім духовний добробут громади, доки вона зберігає звичаї пращурів, означує 

зв’язок минулих, сучасних і прийдешніх поколінь, знищує нечисть, яка постає в 

подобі радянських посіпак.  

Назва твору – «Заслонені вікна» – має кількарівневе тлумачення з огляду на 

сюжетні колізії даної історії та взаємозв’язок чотирьох новел. По-перше, це певна 

межа між тоталітарним антигуманізмом і людяністю, радянською окупаційною 

владою та вільним українством, сповненим облудливим «добробутом», 

споживацьким способом існування і справжнім затишком у гармонії духу й тіла, 

чесності із собою. По-друге, це захист від наврочень та прокльонів через 

руйнування споконвічних засад співжиття. По-третє, заслонене вікно відкриває той 

безмежний світ у душі, який герой першого твору бачив насамперед у звонішньому 

світі, насправді маючи його в собі.  

Промовистою виступає назва збірки. «Горіхове лушпиння» окреслює 

внутрішнє багатство, котре потребує постійного самовдосконалення, сповнення 

потенціалу, отриманого від Бога, природи, пращурів. Тільки зростання кількості 

духовно вартісних особистостей забезпечить воскресіння нації. 
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(Варто зауважити, що в оповіданні «Кам’яна сокира» Пеленська відображає 

поступ хлопчика протягом декількох днів. Тана дорослішає у важкій подорожі 

заради захисту племені Вага. Він проходить низку ініціацій (набуття сокири, статус 

посланця, голодні мандри, боротьба із собаками, омріяне звання воїна), стаючи 

велетнем духу.)     

У збірці «Горіхове лушпиння» письменниця презентує розмаїття світів 

(дитячого / дорослого, споживацького / творчого, теоретичного / практичного, 

духовного / матеріального, внутрішнього / зовнішнього, національного / 

шовіністичного), які впливають на індивіда, співіснування котрих викликає 

дисонанс або звучить в унісон із єством людини; вдається до контрасту, аби 

розкрити внутрішній світ персонажа, порушити актуальні позачасові проблеми, 

організувати текст; надає нового трактування народній образності, обирає розмову 

як основу викладу, що забезпечує емоційну тональність і динамізм розповіді; 

залучає образи-символи, які мають асоціативну семантику. Зображуючи епізоди з 

буття родини чи окремої людини, прозаїк, за допомогою діалогів, утворює 

просторове і часове тло, акцентує події національної історії. Крізь призму колізій 

життя осібного індивіда, Ірина Винницька розкриває перипетії країни.          

 Зважаючи на розмаїття нових обставин, письменники допомагають дитині 

знайомитись із цікавинками, але підкреслюють сталість морально-етичних 

дороговказів. Етико-пізнавальні оповідання Лідії Гаєвської-Денес ґрунтуються на 

синтезі релігії та історії, соціальних реалій і патріотичної домінанти. Письменниця 

звертає увагу на вроджені вказівники, висловлює подяку Богу за розмаїте багатство 

(«Опосум», «Кожному своє»), висміює надмірні перестороги («Боягуз), 

індивідуалізує характери представників фауни, вкраплюючи влучні дитячі 

спостереження, котрі помічають цікаві риси («Сердитка», «Василь Миколайович», 

«Латочка», «Боско»). Авторка презентує рефлексії тварин і птахів, пояснюючи 

набуття ознак («Чого сміється кукабара»). Прикметним є залучення реакції людей на 

спроби й зусилля своїх «сусідів», які прагнуть розвитку, а наражуються на кпини. 

Тобто протиставлено сутність природних і соціальних істот. Перші відчувають 

паритетний взаємозв’язок з усім живим поруч, другі демонструють вищість, хоча 
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насправді не володіють багатьма властивостями т.зв. нижчих створінь. Адже у 

природі оцінюють вчинки. Тому коханки дякують за допомогу дивним велетням. 

Кукабари досягають мети – здобувають сміх-задоволення від своєї користі 

оточенню. Вираження радості й утіхи має амбівалентне значення і виступає 

оціночним маркером двох світів: усмішка – фауни, посмішка – соціуму. Осібне 

місце у прозовому доробку письменниці посідають оповідання з патріотичною 

домінантою, в яких помітний автобіографізм і притчовий складник. Алегорія 

виступає визначальним зображально-виражальним засобом у казці «Чорний брат». 

Переселенців-емігрантів легко впізнати в образах австралійських лебедів, які 

почорніли від горя через неможливість повернутися додому. Пташенята відкидають 

сум, забули мову і знають Україну винятково за спогадами старих. Випадковий гість 

– білий Красень – пробуджує надію та спонукає до вчинку. Відповідно змінюється 

звучання пісні. Механічно виконувана мелодія поступається осмисленому синтезу 

слова і дії. Доцільно припустити, що авторка сублімувала свій біль, тугу та 

нездійснене бажання жити на Батьківщині. Вона прагне додому, однак усвідомлює 

примарність найбільшої мрії. Тому фінал твору – відкритий. Розповідь про бабусю 

Настю («Огірки») містить яскраву візуальну градацію, коли з кількох насінин 

спочатку виростає три овочі, потім грядка і, врешті-решт, город. Героїня вбачає в 

тому частинку Вітчизни, оскільки навіть на чужій землі рослини матимуть смак 

своєї. Поряд із насінням привезено вишивані рушники й сорочки. Тож поєднано 

почуттєвий та сенситивний (зір, нюх, дотик, смак), духовний та фізіологічний рівні 

етноідентичності. Лідія Гаєвська-Денес зіставляє природу й людину. Вона вдається 

до контрасту, символіки кольорів, аналізує особливості пізнання себе та довкілля. 

Письменники підкреслюють вміння призвичаїтись до екзотичної другої 

домівки за збереження духових констант, що помітно в пізнавально-психологічних 

оповіданнях Д. Чуба (спр. Нитченко, псевд. Остап Зірчастий), де постать наратора 

поєднує вчителя та учня. Прозаїк наголошує на відповідальності за тих, хто поруч, 

підкреслює чуттєву спорідненість малечі та природи. У замальовці «Зима в лісі» 

розповідач вибудовує полілог «холодного шумливого моря дерев», лісників і 

тварин. Він досягає текстового та смислового багатоголосся, що ґрунтується на 
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взаємозв’язку й умінні чути одне одного. Те саме демонструють хижак і хлопчик 

(«Вовченя»). Нашийник стає стрижневим амбівалентним символом. З одного боку, 

він означує зв'язок (у буквальному й переносному сенсі) двох істот, але, з другого, 

боку, річ викриває рабство, неприйнятне лісовому мешканцю. Василько відпускає 

вільну тварину, бо вважає вибір друга важливішим за особисте бажання. 

Письменник наголошує на паритетному ставленні й самоцінності кожного, що 

підтверджують його автобіографічні твори. Цикл «Із австралійських пригод» є 

спогадами, інтерпретованими нотатками почутого / побаченого на чужині, 

змалюванням страшних і смішних перипетій («Австралійський ведмедик», «За нами 

гналася смерть»). Важливо, що на Зеленому континенті природа переважає над 

соціумом. Дотримання межі між самообороною та захистом тварин, птахів, плазунів 

стає підґрунтям гармонійного співіснування усіх мешканців країни. Про це свідчить 

характеристика автохтонів – «чисті, добрі, сердечні». Навіть канібалізм, жорстокі 

поховальні ритуали постають маркером відмінності, який можна корегувати, але не 

знищувати без вибору дощенту («Про тих, що ходять в ляп-ляп», «Розмова з 

папуасом»). Автор підкреслює, що інстинкт самозбереження, швидкість адаптації, 

повага до представників флори й фауни постає запорукою безпеки («Це трапилось в 

Австралії», «Пригода з крокодиленям», «Полювання на кенгуру»).  

На особливу увагу заслуговують образи українців. Передусім йдеться про 

Василька, де помітні автоалюзії («На полюванні», «Вовченя»). Пес та хлопчик 

становлять нерозривну єдність, попри смертельні небезпеки протягом переїзду й 

екзотичних загроз, і взірець взаємовиручки («Пригода з кенгуру», «На гадючому 

острові»). Гуманне ставлення до живих істот властиве фермерам-землякам 

(«Свійський кенгуру Гоп-Гоп»), що акцентовано в порятунку жаби, співчутті 

переживанням собаки та навіть вербально, коли господар каже про худобу не 

«поздихала» – «померла», справедливо вказуючи на рівноправність людини й 

тварини («У хащах австралійського лісу», «Мудрий пес Юко»).  

Зображаючи людські стосунки, автор підкреслює ціну помилки, коли зрада чи 

втрата не має виправдання. Галя переконана: маму поранили, а вмерла жінка згодом 

(«Різдвяний подарунок»). Дівчинка прагне вірити в людяність попри війну. 
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Натомість Юрко визнає ненькою тільки ту, яка вирізнила його з-поміж багатьох, 

врятувала від самотності й злиднів дитбудинку («Дві матері»). Прозаїк уособлює 

покинуту чи осиротілу малечу в актуалізації переживань хлопчика. Так, мрія втілена 

у поглядах, звернених до кожної гості, туга за найріднішою – в нічних сльозах, 

страх повернутися назад – у міцних обіймах. Стан сиріт, розмаїтий спектр їхніх 

почуттів (розпач, передчування, біль, надія) зосереджений в єдиному образі – мами, 

уявної, втраченої та сподіваної. Д. Чуб розкриває особливості комунікації на 

чуттєвому рівні, що стає визначальним у спілкуванні природи й людини. Він 

презентує оповідання з відмінною інтонацією, висвітлює комічні, трагічні, 

драматичні, домислені («В темряві», «Ні погано, ні добре!») та справжні колізії  

(«Шевченко серед дітей», «Як Шевченко полював на тигра»). Наратор виховує і 

вчиться, доводить відповідальність одне за одного заради продовження життя, 

наголошує на взаємозв’язку складників Усесвіту як цілісної онтологічної категорії, 

обираючи різні аспекти показу. 

Пізнаючи себе у світі й світ у собі, людина сягає іманентних основ буття в 

екзистенційному виборі, про що йдеться у філософських оповіданнях Ірини Дибко-

Филипчак, яка здобуває високу оцінку Б. Романенчука: «Вона вміє знайти нову й 

цікаву тему, вміє цікаво розповідати і вміє підкреслити позитивне й цінне в кожній 

людині чи дитині. Вона й сама прагне гарного, величного й високого, тягнеться 

високо до зір у блакить і потягає за собою читача. Вміє промовити до душі, але й до 

розуму через душу» [85, c.5-6]. 

Важливо, що саме діти виступають носіями й адресантами істини та мудрості. 

Марта спонукає Інну допомогти комасі, утверджуючи взаємозалежність істот 

(«Подія з метеликом»), Харитя відпускає врятованого друга, поважаючи свободу 

(«Довгодзьобик»), мале ангелятко, скупане у «волошковому океані», створює 

Чумацький Шлях, даруючи найкрасивішу Зірку радості народження Христа («Казка 

про зоряний пісочок і молочну дорогу»), хлопчик-індіанець відроджує народ, 

актуалізуючи голоси поколінь («Білий орел»), Андрій та Юрій відмовляються від 

власних бажань заради маминого свята («Брошка»), Іринка віддає омріяний 

подарунок Оленці, доводячи духовий зв’язок («Черевички»). Здобуті в дитинстві 
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уроки визначають поведінку людини, де первинна роль належить чуттєвому 

складнику, що часто розкривається у Господній вірі. Боже провидіння стає 

чинником разючих змін, пов’язаних із пізнанням та відкриттями («Я зустрів Його»), 

виступає запорукою збереження сутності («Таємниця друзів»). Суперечка тіла й 

душі здобуває втілення в межових ситуаціях, коли спокусу приреченості долає жага 

повноцінного життя («Сила почувань», «Подарунок»). Зображуючи трансформації 

людини, прозаїк вдається до полісемантичних образів. Блакить означує колір очей 

хворої Хариті, байдужість небесних світил, безмежну глибінь всесвіту, спогади про 

мирну Батьківщину та боротьбу за волю («Якби блакить говорити вміла»), колоски – 

причастя, що поєднує з Ісусом та Україною, тишу, Христа і Вітчизну, вінчання 

«спокою душі з красою природи», надію на повернення додому («Колоски»).   

Синтез абстрактного й матеріального наявний у символічній назві 

параболічного оповідання «Мрія», де рефлексії героїні чергуються з авторськими 

відступами («на кожний вік життя – буває інша мрія»). Катря пригадує віхові події, 

позначені розчаруванням. Для маленької трагедію уособлює розбита лялька, для 

підлітка – початок війни, що унеможливлює продовження освіти, для дівчини – 

перше кохання, червоні троянди котрого стали пелюстками любистку, для 

двадцятирічної – чужина та зневіра. Проте художнє обрамлення твору на образному 

рівні засвідчує відродження молодої жінки, здатної зупинитися, аби побачити «чари 

природи». Зустріч із дівчинкою-хазяйкою лялі Мрії викликає притлумлені почуття, 

збагачені обіймами синьоокої донечки Мотрі, яка повертає мамі «крила мрії». Ірина 

Дибко наголошує на духовому і душевному складниках, які формують особистість, 

її ставлення до себе, оточення, країни, життя. Наскрізним є зображення лету 

(метелик, тотем, птах, космічний корабель, мрія), котре відтворює переродження 

людини. Натомість образи-символи виявляють суб’єктивізм рецепції та 

інтерпретації навколишнього світу за ціннісних констант.  

Еміграційна література суголосна проблемно-тематичній домінанті, яку 

розкривають шістдесятники, наголошуючи на формуванні гармонійної особистості. 

Відкидання політкоректного образу соціуму, звернення до фольклорної поетики, 

вірувань пращурів, наголос на важливості первинної сутності, яка визначає 
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людяність у Людині, виказує вікову умовність дитини, що утверджує Гр. Тютюнник. 

Письменник підкреслює чистоту двох учасників безперервного діалогу – макро- і 

мікрокосму. Він вказує на вічність і циклічність довкілля, велич стихій та 

швидкоплинність людського життя («Громовик», «На згарищі»). Сторож Коряк, 

подібний до лелеки, засвідчує шану і паритет у виборі пса Кузьми за найкращого 

друга («Лісова сторожка»), в щемливому ставленні до флори й фауни («Однокрил», 

«Нічний злодій»), у відновленні сил, рівноваги завдяки зеленому шуму дерев, тиші, 

ясному сонцю («Додому, додому…»). Персонажем-двійником Данила постає дід 

Арсен, який має пташине прізвисько («Бушля»), дбає про своїх «сусідів» («Біла 

мара», «Ласочка»). Метафорою буття виступає «Степова казка», насичена зоровими, 

слуховими, дотиковими, смаковими й нюховими образами. Розповідач спостерігає 

унікальні барви та пісні різних вітрів (досвітній, полуденний, вечірній, опівнічний), 

переказує розмови Мурах, Їжака, Павука, Крота і Ховрашка, захоплюється єдністю 

заради збереження спільного дому («Ходи, біда, стороною»). Старий забутий 

пошарпаний Курінь – це символ Землі. Подальше підкорення, виснаження, 

руйнування природи та відсутність згоди заради вищої мети зумовить 

самознищення людства, яке не має іншого прихистку. Тож казка стає притчею.  

Уміння бачити поезію в навколишньому світі оповідач виявляє у мозаїці 

«Крайнебо», стверджуючи взаємозв’язок та взаємну жертву складників Усесвіту. 

Недаремно прозаїк застосовує прийом обрамлення, коли фінал рефлексій актуалізує 

початок (гойдалка-колиска). Твір насичений космогонічною образністю, 

персоніфікацією («сонце колеться гарячим», «червоні хрестики на сорочці сяють, 

сміються», шовкова трава «дише разом з водою»), синестезією (туман пахне 

бузковим цвітом), мовною грою (чути шепіт у Шепетівці, йти прослідком), 

метаморфозою (Терешко стоїть «сухим берестом на кручі»), несподіваними 

епітетами й порівняннями (сестри-однолітки бабусі Марфи – груша і копанка, 

місячні та добрі очі коней, дніпрові кручі – ворота). Зазначені виражально-

зображальні засоби формують цілісну картину співіснування флори, фауни, людини 

і стихій. Назва твору є водночас обрамленням та смисловим осердям, адже кожний 

обирає свій шлях – від колиски до крайнеба.         
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Темі першого юнацького кохання присвячено історії «Зав’язь» і «Холодна 

м’ята». Паралелізм є домінантою оповідання (поява листя, охорона дрібних 

прозеленкуватих крапельок – почуття підлітків), оскільки Микола й Соня відкриті 

до щирих нових емоцій. Антитеза вжита у другому творі. Леся, на відміну від 

Андрія, обирає серцем, а не очима. Тому холодна м’ята уособлює чисту, «як подих 

землі» та «весняна жага», дівчину, вимерлі трави і човен, який не зміг подолати 

прив’язі, – змарноване життя чоловіка. Гр. Тютюнник уникає стереотипних оцінок 

найсильнішого поруху душі, висвітленого в оповіданні «Три зозулі з поклоном». 

Представивши чотири різновиди чуття (ерос – Карпо до Марфи, філіо – Михайло та 

Софія, сторге – Михайло до Марфи, агапе – Марфа до Михайла), оповідач виражає 

шану, завдяки батьковим ровесникам-соснам, спорідненості «нещасної душі» та 

довічного в’язня, котрий не зможе здолати «Сибір неісходиму». Вставний текст – 

«Останній лист від тата» – постає сублімацією для трьох покинутих близьких, яких 

поєднує спільна субстанція, вказана після заголовку – «Любові Всевишній 

присвячується».   

Крихкість і безкомпромісність дитячого сприйняття висвітлено в показі 

межових ситуацій тут-і-тепер. Письменник доводить, що становлення людини 

відбувається змалечку, часто під впливом оточення чи соціальних катаклізмів. 

Індивід визначає свої морально-етичні засади, відокремлює оболонку та зміст, 

виражає максималізм у захисті власної сутності. Пам’ять (тут-і-завжди) на 

свідомому й підсвідомому рівнях стає чинником градації або деградації особи 

(«Смерть кавалера», «Обнова», «Комета», «Перед грозою», «Сито, сито…», 

«Кленовий пагін», «В сутінки», «Син приїхав»). Мистецьким автопортретом 

прозаїка є «Дивак». Зображуючи один звичний день Олеся, розповідач вдається до 

почергового контрасту, в якому розкриває багатство безкінечного світу хлопчика та 

мізерність обмеженої безликості соціуму. Характер героя складається з деталей. 

Насамперед його вирізняють чорні, глибокі, «як вода в затінку», очі, широкий 

погляд, що прагне охопити й збагнути все, відсутність користолюбства, заздрості, 

прагматизму, здатність співпереживати, допомагати рослинам, рибам, птахам і 

тваринам, захищати єство попри погрози, кпини, застороги. Малому протиставлена 
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решта персонажів. Адже однолітки встигли перейняти настанови, наслідують 

дорослих, зловтішаючись негараздами товариша. Вчителькою керує статус педагога, 

котрий тримає в лещатах її волю. Дід Прокіп марно намагається зламати волю 

онука, передбачаючи важку долю «неглемедзі». Тільки мама лишається ланкою між 

громадою та сином. Назва твору – полісемантична. Більшість вважає хлопчика 

білою вороною («смирне, дивакувате», «невстріливий»), хоче приборкати, тобто 

знищити унікальність (««затопчуть його», «Тут, на землі, не бити не можна»). 

Дитина щодня розкриває чудеса довкілля і сама все одивнює (гомін сосон, біг 

наввипередки та гра у піжмурки з деревами чи золотою мушкою на носі, 

презирливий примружений погляд намальованого дятла, рожеві сіті снігу навколо 

ліхтарів). Олесь – диво, бо зумів зберегти першість чуття в рецепції та інтерпретації 

навколишнього світу, духову і душевну чистоту, свободу й відповідність емоції, 

думки, слова та вчинку. Гр. Тютюнник досліджує чинники становлення особистості. 

Домінантою оповідань є метафора, втілена зокрема й у синестезії. Лариса Мороз 

наголошує на своєрідному перевтіленні чи злитті прозаїка й персонажа («вселятися 

в душу»), котрий виступає унікальним «цілим світом», та пророцтві митця:                  

«Вся його творчість – то відчайдушний крик застороги, попередження про 

глобальну катастрофу, яка буде неминучим наслідком бездуховності» [238, с.127]. 

 Емоції формують образи, що виявляються в паралелізмі або антитезі (мамине 

приниження і зрада – німі та холодні тіні, меншає хата, нижчає стеля, ліс гуде 

крижаними кайданами) й афоризмах («Вдача – це таке: сказав їй «мовчи!», вона й 

мовчатиме»; «… шепіт вечоровий – то голос близького повноліття. Бо шепіт – таїна. 

Шепіт – притамована радість, що рветься з грудей»; «Людям на добро, а мені на 

поміч»; «волосся умирає раніше, ніж людина…»; «… заговорив ліс ширше, гучніше. 

Мабуть, отак народжуються ріки, почуття, музика»). Наратор завжди долучає 

звуконаслідування (дід – «кахи-кахи», гачки – «брязь-брязь», вудки – «колих-

колих»), аби увиразнити часопростір, пробудити уяву читача, щоб той став 

співавтором, навчився бачити й цінувати прекрасне у звичному непомітному 

(«слухаю, як народжується вітер»). Прозаїк вдається до автоалюзії, коли персонажі 

відображають alter ego митця: герой твору «Крайнебо» – імовірно, дорослий Олесь 
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(«Дивак»). Гр. Тютюнник відкидає вікову визначеність «дитини», доводить 

важливість гармонії, поваги до розмаїття, захисту неповторного мікрокосму, 

здатного змінити не тільки своє життя – цілий світ. 

Проза для дітей та про дітей 1930–1970-х рр. вирізняється розмаїттям творів, 

зумовленим відмінними змістовими складниками. Потреба виховувати гвинтиків 

системи реалізується в СРСР за допомогою літератури. Попри загальний показ 

встановлення комунікації зі світом, наявні суто негативні й позитивні персонажі, 

зразками реципієнту стають «правильні» жовтенята, юннати, піонери тощо, які 

змалечку прагнуть працювати на користь колгоспу, зневажають прадавні, 

спростовані партією, вірування та ненавидять «буржуїв». Опір становлять освітні 

концепції, утверджуючи звичаєве право, народну мораль, християнські засади, 

цікаві пізнавальні історії, котрі збагачують знаннями, алегоричні легенди з 

націоцентричною домінантою. Ці риси поєднують материкове й еміграційне 

письменство, що підкреслюють особливості етногенетичної пам’яті, яка консолідує 

українців та забезпечує самобутність нації. 

 

3.1.3. Кордоцентризм як основа національного буття у прозі кінця ХХ ст.  

 

Духова перебудова України, діяльність шістдесятників та дисидентів, сприяє 

формозмістовим експериментам письменників, які презентують історії, покликані 

спонукати до пошуків сутності на основі паритету царин життя. Кордоцентризм стає 

визначальним шляхом осягнення зовнішнього й внутрішнього світів, поєднуючи 

антеїзм і конкордизм, оскільки серце виступає цілісним феноменом, що детермінує 

чуття, думку, слово, чин. Цьому сприяє ментальна духова домінанта українства, 

висвітлена вітчизняними мислителями-філософами (Віталій з Дубна, Г. Сковорода, 

Т. Шевченко, П. Юркевич, І. Мірчук).    

Варто зауважити: прозаїкам властива трансформація, що засвідчують зміни 

тематики й проблематики, авторські редакції з усунення радянської ідеології.  

Соціально-етичні оповідання В. Чухліба поєднано в цикли за образною системою. 

Так, письменник аналізує початки комунікації одне з одним, пов’язані з пізнанням 
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навколишнього світу. Недаремно місцем подій обрано село, де людина щільно 

співіснує з природою. Гурти малечі зображені в різних часових координатах, аби 

показати спільне та відмінне в іграх, інтересах, корегованих історичним контекстом. 

Цикл «Жарини на снігу» охоплює картини воєнного дитинства. Васильок і 

Михайлик виступають захисниками, помічниками, добувачами родини й оточення 

за відсутності татусів. Тож вони суміщають роботу, обов’язки з розвагами, які 

полягають у митях насолоди стихією, власною винахідливістю («Білий пароплав», 

«Рибальське щастя»), нових відкриттях («Дядьків скарб»), спілкуванні з природою 

(«По гриби за жерело»). Головну роль в оповіданнях виконує контраст через 

оціночну функцію в зіставленні характерів та в хронологічній проекції. Перипетії 

хлопчика у пошуках жарин викривають обличчя і маски односельців («Жарини на 

снігу»). Вибір оселі для гніздування птахами є вказівкою сутності господарів 

(«Ластівки під Гутою»). Згарище викликає амбівалентні почуття. Біль кривавої 

борні, жертви, сльози та страждання об’єднують землю і людей. Але вітаїстичні 

думки Василька утверджують циклічність – від спогадів про спільні жнива до 

майбутньої візії відродження «зелених хвиль» на випаленій місцині («Жито»). 

Компанія Степанка, Лаврика, Дениска, Валерки, Арсеника, Тимка, Іванка та 

Варочки представлена в стосунках «людина – людина». Діти наслідують батьків і 

прагнуть бути активними учасниками громади («Косарі-косарики», «Куховарочка», 

«Крилаті новосели», «Добре діло»), вчаться берегти дружбу й оцінювати особу за 

справами («Пілотка ліщинових горіхів», «Деснячки», «Сміливець»). Товариство 

Тарасика, Тетянки, Дмитрика, Одарки, Миколки, Марійки та Галинки єднає 

пізнавальний аспект у взаємодії «природа – людина». Гурт щодня відкриває 

навколишній світ («Дивина», «Зимове яблуко»), обрамлює своїми асоціаціями, 

приятелює зі шляхами, які беруть за руку і ведуть за собою, щоб усе знати, бачити 

(«Стежинка», «Тетянчині мальви»), захоплює грою фантазії, уяви, спираючись на 

відчуття («Чи далеко до осені?», «Їжачок»), опікується флорою і фауною 

(«Переходять дорогу», «Хатка на тополі», «Капці для кота», «Старий дуб»), 

персоніфікує речі, суміщаючи живе та штучне («Півники на схід сонця», «Веселка 

назавжди», «Кує зозуля»), переймає гармонію стихії, птаха, тварини («Струмок», 
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«Білченя», «Криничка», «Скрипочка»). Персонажі першого кола переживають 

передчасне дорослішання, спричинене об’єктивними історичними обставинами. 

Членам другого товариства притаманна соціальна домінанта й утилітарний підхід. 

Недаремно, саме у цих текстах чимало уваги звернено на організацію трудового 

процесу в радянській країні. Третя спільнота всотує розмаїття природи, стаючи її 

складником, вкраплює уроки лісового і річкового оточення в устрій родини, 

громади.        

У творчому доробку В. Чухліба наявні алегоричні оповідання, завдяки яким 

розповідач ненав’язливо знайомить із функціями представників флори й фауни, але 

водночас моделює знайомі ситуації, що спонукають до певних висновків. Ю. 

Збанацький вказує на «рідкісний дар» – «писати коротко, а показувати багато, уміє 

розповісти цікаво й хвилююче, навіть поетично, про речі, на перший погляд, 

звичайні, буденні» [471, c.4]. Прозаїк підкреслює значущість навіть мініатюрного 

складника Всесвіту в гармонізації буття. Маленька непримітна комашка здатна 

осяяти шлях («Сонечко і Світлячок»), невидима ковдра подарує вологу та захистить 

від спеки («Туманець»). Руйнуючи стереотипні уявлення про комах, птахів, рослин і 

тварин, автор переконує, що форма не тотожна змісту. Наприклад, сорока Чара 

передає важливу інформацію, рятує від пожежі («Лісова поштарка»), руда 

пишнохвоста Мальвіна, мешканка заростей диких мальв, усвідомлює 

відповідальність за обман («Лисичі гостини»), зозуля Зизка кує, бо займається 

«сродною працею», результатами якої обдаровує друзів і знайомих («Зозулин 

льон»). Спільнота мурах стає символом моці в єдності («Велика сила», «Брилик»), 

відданість качки рідній домівці – стійкості й терпіння («Чомга і весна»), музика 

джмелів – відродження місцини («Сопілкарик із джмелиного оркестру»); активне 

зайченя, працелюбне ведмежа Клиш-Клиш, щирий їжачок Топка, ліниве борсуча 

Щетинка, спортивний козлик Копитько та овочевий малюк уособлюють розмаїття 

цікавих непосидьків («Про Гасанця та його вірного друга», «Неслухняний 

Гарбузик»), цвіркун – оберегів хати («Колискова для ведмедів»).  

Низка оповідань містить притчову домінанту. Мовні варіації аугментатива й 

димінутива порушують проблему егоцентризму, байдужості, відстороненості членів 
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однієї спільноти («Парканище і парканчик»), омоніми підкреслюють нестримність 

часу («Бабине літо»). По-дитячому щаслива за будь-якої погоди та пори року літня 

жінка вчить цінувати кожну прожиту, тобто відчуту, мить («Радість»). На прикладі 

повільного равлика з однойменного твору, котрий відкинув допомогу дівчинки, 

письменник доводить важливість «самому здолати свою дорогу». Бажання 

сестричок почути бабусину казку, а не споглядати екран, викриває брак спілкування, 

забуття джерел, що є чинниками розвитку особистості й духовного формування 

громади. Вітер пробуджує талант непримітної рослини, показує її унікальність 

(«Пісня тоненької очеретини»). У такий спосіб автор переконує в неповторності 

кожного створіння, потребі розкрити вроджені здібності, аби пробудитися «для 

своєї пісні», пізнати й виявити власну сутність. Доречно виокремити яскраві 

метафоричні образи (липа, молоком облита, цвіте і співає; ранкове сонце – рожеве, 

скупане у річкових хвилях), влучні порівняння (веселка – рушничок неба, зерно – 

золотий дощ, соняшники – велетні, струмок – ниточка, снігурі – яблука, каченята – 

кульбабки й жовті парашутики, бджолине гудіння – хор, тушканчик-ємуранчик – 

сторож баштану, копи соломи – кожушки для дерев, Соколівка, оточена лісом і 

Десною, – село в зеленому вінку, підперезане голубою стрічкою), зрозумілу та 

влучну етимологію (жито – «для життя сотворене»; подвійне найменування птахів: 

журавлі восени, оскільки журяться через відліт на чужину, веселики навесні, бо 

радіють поверненню додому). В. Чухліб аналізує навколишній світ крізь призму 

дитячого сприйняття, показує малечу в стосунках із соціумом, представниками 

фауни й флори; наголошує на духовних пріоритетах, цілях, які лунають у 

запитаннях і трактуванні побаченого, почутого; вживає контраст, порівняння, 

метафору, асоціативне розмаїття, залучає спектр відчуттів у створенні образів, щоб 

не тільки розкрити особливості рецепції дівчаток і хлопчиків, але й довести роль 

гармонійного виховання у паритеті з природою та людьми. 

Соціум не тільки формує людину, але й формується людиною. Визначальним 

стає духовний стрижень особи, її ціннісні імперативи, що засвідчують психологічні 

оповідання Вс. Нестайка – «сонячного зайчика людської самотності» (Наталія 

Марченко). Домінанта – ефект несподіванки на образному рівні. Письменник 
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показує іпостасі героїв, актуалізація котрих залежить від оточення, висвітлює 

трансформації персонажів, що відбуваються у межових ситуаціях. Іміджева 

невідповідність є тематичною домінантою художніх текстів, які мають новелістичну 

структуру. В історіях порушено важливу проблему, де коло спілкування визначає 

роль індивіда у системі стосунків. Накинута зовні маска деформує сутність людини, 

опирається будь-яким спробам власника обрати інше амплуа. Маркування гуртом 

аутсайдера-ворога зумовлює жорстку відповідь ображеного й відкинутого дітьми 

хлопчика («Рудий Тимко»). Він може бути собою тільки наодинці. Лише випадкове 

відкриття Павлика допомагає малому стати частиною товариства. Заручником 

образу виступає Вовка Лобода («Остання бомба»). Страх втратити керівництво 

перетворює доброго хлопця на безкомпромісного вояку з «божевільним вогнем в 

очах». Зустріч із рівною за лідерськими якостями «шмакодявкою» дозволяє герою 

зняти набридливу личину. Подібне відбувається з Митьком та Вадьком, коли Люда 

й Натка доводять першість без гучних заяв і зверхності («Переможець», 

«Космонавти з нашого будинку»). Стереотипне мислення заважає адекватному 

сприйняттю воротаря футбольній команді («“Злочин” Жори Горобейка»). Хоча 

голкіпер також демонструє ніяковість, приховуючи справжню причину пропусків 

тренувань. Істина виявляється через нагляд, що, з одного боку, прояснює прогули, 

та, з другого боку, відображає зраду однокласників у недовірі другу. Натомість герої 

творів «Жарт» і «Помста» самостійно долають нав’язані ззовні функції через 

небезпеку життю близьких.   

Помилка ототожнювати зовнішнє та внутрішнє висвітлено в раптових 

осяяннях персонажів. Вродлива Дюймовочка стає огидною істотою (гарне, казкове 

обличчя – зле, перекошене; «Лілії»), сумний товстун – героєм-рятівником 

(«Гастроном»), п’ятирічний Павлик – здатною до самопожертви Людиною («Синє 

ведмежа Гришка»). Відкинуте самообманом «Я» заважає розвитку, оскільки 

необхідний духовний поступ вимагає переоцінки вчинків («Ябеда», «Льонька»). 

Приклад колективної химери у тотальній боязні розкрито в протистоянні «добрих і 

беззахисних диваків» двом нахабним зайдам («Жевжик»). Знакові прізвища селян 

вказують на їх псевдобуття (кравець Кривоший, коваль Пшик, чоботар Закаблук). 
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Вигаданий бабою Горобчихою мальований хлопчик викриває вдаваний спокій, 

спонукає визволити єство. Прозаїк підкреслює загрозу суспільних лещат, коли 

шаблони дають хибне уявлення про людину, заважають розкриттю індивіда. Тільки 

випадок дозволяє побачити сутність. Автор застерігає від ярликів, які можуть 

знищити бажання градуювати до рівня особистості, злившись із масою. 

У малій прозі Вс. Нестайка наявні персонажі, котрі діють всупереч стороннім 

чи навіть своїм уподобанням. Діти, вільні духом, не бояться відповідальності («Троє 

за парканом»), виявляють опіку та любов попри образу («Двадцять друга сторінка», 

«Усмішка тьоті Кльоми»), солідарність і сміливість («Просто Олесь – друг», «Шурка 

і Шурко»). Незважаючи на заідеологізованість низки художніх текстів, лейтмотив 

залишається сталим. Налякана дівчинка ризикує життям заради батька («Дочка 

арсенальця»), сирота наважується на одиночний протест-помсту («Вітька»), хоробра 

Катя запалює завзятістю малого Миколку («Сергійків галстук»), а непоказний Ваня 

стає героєм («Оповідання Михайла Петровича»). Це дозволяє В. Костюченку 

зауважити, що «Нестайко писав свої твори не тому, що хотів розважити, потішити, 

посмішити читача. Письменник – не масовик-витівник. Казковість, пригодництво, 

природа у творах Нестайка допомагають нам пізнати самих себе, заперечити 

буденність, сірість, утвердитись у добрі, чистоті, співпереживанні» [53, с.3]. 

Осібне місце у доробку письменника посідає оповідання «Пашка-чоботар», де 

книги виступають поштовхом до переродження людини. Розповідач акцентує 

контраст між безтурботністю заможних та приреченістю бідноти, миром і війною. 

Він розкриває зміни героя завдяки градації. Спочатку світ хлопчика обмежується 

інвалідами й ногами перехожих, потім – збільшується до цілісної людини, котра 

подарувала гостину і рибалку, насамкінець – виростає у гурт однодумців, безмежжя 

часопростору в літературі та впізнанні себе у персонажах. Відповідно змінюється 

внутрішнє самопочуття Пашки: зневіра (відображена в риторичному рефрені 

«Чому?»), любов (духовний поступ), усвідомлення власної значущості (допомога). 

Прозаїк наголошує на важливості збереженні єства й відповідальності за думки, 

слова і вчинки. Саме у дитинстві формується ціннісний стрижень. Тож оточення 

може зламати чи, навпаки, спонукати до розвитку індивіда. Вс. Нестайко передає 
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почуття беззахисності через хворобу мами, висвітлює кревний зв'язок в ототожненні 

татових слів із обіймами, викриває стереотипи, які унеможливлюють пізнання 

людини. Тому мовчазна покора, страх відкинути звичну роль часто вибухають 

агресією, кпинами, приниженням. Виконання волі інших перешкоджає аналізу, 

постійні штучні вимоги заглушують свій голос, що підтверджує смислова 

константа, котра фіксує трансформацію персонажа, – тиша. 

Варті уваги способи портретування характерів. Здебільшого автор 

обмежується кількома штрихами, які витворюють антитезу чи паралелізм щодо 

вдачі, єства героя, вкраплює означення («зошит з чистописання, а не людина»), 

вдається до градації у нотуванні внутрішніх змін, залучає своєрідних двійників, яких 

зіставляє протягом твору (кирпаті, сіроокі, біляві Олесь і Костик, синє ведмежа 

Гришка – добрий ніжний Павлик). Вс. Нестайко підкреслює, що від нового 

покоління, здатного об’єднатися заради допомоги одній особі, виявити хоробрість 

задля порятунку ближнього та перетворити воєнний штаб на грядку, а з бомби 

зробити лійку, аби зберегти віру, залежить майбутнє держави й людства: 

«література для дітей повинна показувати життя таким, яким воно є. І все ж таки, я 

вважаю, що саме дитинство запрограмоване на радість і сміх, на щастя. Тому така 

важлива, на мій погляд, атмосфера оптимізму, доброзичливості, віри в перемогу 

добра над злом, справжній гумор в творах для дітей. В своїх книжках я саме і 

намагався показувати таке одночасно просте і складне життя дітей з їхніми 

радощами і прикрощами, розказувати про прекрасну дитячу дружбу, спонукаючи їх 

до самовиховання. Я прагну засвічувати сонячні промінчики в дитячих душах, 

допомагати дітям знайти дорогу до здійснення їх мрій» [53, с.48]. 

Плеканий «союзом» колектив поступається індивідуальності, що висвітлено в 

соціально-виховних оповіданнях Лариси Письменної, де важливу роль відіграє 

вікова проекція. Прозаїк досліджує особливості дітей, підлітків, дорослих та, 

відповідно до натури героя, створює портрет певної генерації з розмаїтої мозаїки 

портретів. Домінантою характеру малечі є підкреслення своєї індивідуальності, що 

реалізується в захисті приватного простору, демонстрації власницьких амбіцій, 

пріоритеті особистих потреб. Недаремно розповідач показує перипетії, пов’язані зі 
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стосунками в гурті (дитсадок, двір), аналізує перші сходинки соціалізації. Дитина 

вчиться піклуватися про інших («Вірний»), визнавати помилки («Гуля»), приймати 

наслідки поведінки («Галинка»), спілкуватися («Павлик-равлик»), розуміти цінність 

життя («Золотогривий»), переборювати страхи в екстремальній ситуації («Андрійко 

та Бублик», «Як Лесик став молодчиною»). Письменниця наголошує на 

послуговуванні хлопчиками й дівчатками фантазією та уявою, що допомагають 

подолати негаразди («Переможець Хвостатого Звіра»), спонукають до праці 

(«Чарівна книжка», «Лісовик»), сприяють пізнанню себе й оточення («Чому зникла 

шапка-невидимка?», «Чарівний штурвал»). Персоніфікація навколишнього світу 

пояснює появу казкових добротворців, які викривають негідний вчинок, аби дитина 

могла виправитись («Телефон»), винагороджують за добро («Чарівна гостя»), 

відкривають істину («Голубий олень»). 

У колізіях із малечею дорослі відіграють роль спостерігача. Вони уникають 

оцінок, настанов, покарань, а можуть лише підштовхнути до висновків цікавою 

алегоричною історією («Чому сумний верблюд»). Герої самі обирають модель 

поведінки, розрізняють хороші та погані речі, стають членами громади. Натомість 

підліткам бракує розуміння своєї унікальності. Вони прагнуть бути лідерами 

колективів, що постає синонімом визнання, чи, навпаки, залишаються непомітними 

для спільноти, вважаючи недосконалою власну персону. Пріоритетним виступає 

пошук «Я». Лариса Письменна підкреслює головні проблеми й потреби тинейджерів 

у дружбі, любові, довірі, залучаючи різні засоби. В оповіданні «Товариші» головним 

формо- і змістотворчим складником є контраст. Нахабний, мстивий, брехливий 

новачок підбурює однокласників проти скромного, справедливого, щирого старости. 

Осібне місце посідає Борис, який перетворюється із суб’єкта на об’єкт, оскільки 

підпорядковується тиску зухвальця. Прозаїк наголошує на позиції невтручання 

Володі, котрий, попри зраду й болючу самотність, не дорікає, виказує основу 

дружби – поважати одне одного в паритетних стосунках. Лихо розкриває сутність 

взаємин і єства красуні й активістки та непримітної напівсироти з фізичною вадою 

(«Наталочка»). Прикметно, що обидві мріють про всезагальне визнання. Однак 

Наталя сприймає видива недосяжними цілями, а Ліда впевнена у своїй героїчній 
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натурі. Смертельна загроза стає перевіркою дівчат. Саможертовність ототожнена з 

подвигом та здійсненням картин уяви. Порятунок Толі й Оленки забезпечує 

несміливій школярці віру в себе, переоцінку стосунків, подяку «веселому роду», 

який зберегла мама.  

Невідповідність форми наповненню відображена в образах т.зв. аутсайдерів, 

які викривають байдужість оточення. Гноблена однокласниками через пасивність і 

усунення від життя класу трієчниця виявляється господинею родини («Справжній 

школяр»). Авторка показує моральну вищість Оксанки у навчальному поступі. Крім 

того, вона зіставляє ставлення до дівчинки активіста-відмінника (кпини, образи) та 

мудрого письменника в яскравій деталі – потиск руки «як рівній». Маргінальне 

сприйняття школярами бабусі Олени змінюється завдяки «епізоду», потрібному для 

стінгазети («Звичайна Макарівна»). Проте Альошка і Женька не розуміють, що 

героїзм не завжди пов'язаний зі смертельною небезпекою. Тому вони щиро 

співчувають нецікавому життю літнього чоловіка, який «учив совісті» чимало 

поколінь їх ровесників. Змальовуючи взаємини підлітків з оточенням, Лариса 

Письменна представляє варіативний простір (школа, двір, квартира; сусіди, знайомі, 

друзі), звертає особливу увагу на родину, значущість якої часто недооцінюють. 

Вихованець дитбудинку Ігор відмовляється брати участь у брехні татові Андрійка, 

оскільки усвідомлює щастя мати батьків («Слово»). Прозаїк підкреслює чуття 

сироти, коли Іван Васильович обійняв друзів сина, та унікальність кревного зв’язку 

в розмові найрідніших очима. Рівність болю втрат допомагає Василькові 

потоваришувати з Антоном Григоровичем, осягнути швидкість миті людського 

буття і прийняти чоловіка в родину («Батько»). Тож мудрість дорослих долає 

особистісну відстань, корегує поведінку підлітків, орієнтуючи здібності на корисні 

для соціуму та їхнього розвитку справи («Комерсанти», «Кореспондент»). Осібне 

місце у творчості прозаїка посідають метафоричні художні тексти, що мають 

притчовий акцент, утверджують патріотизм-антеїзм визначальним концептом 

самоідентифікації людини («Богатир», «Сап’янці», «Страшило», «Зозуля, що мала 

гніздо», «А воно таки синє!», «Камінець завбільшки з гору»).    
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Низка історій розкриває результати «геростратової слави». Авторська версія 

появи знакових властивостей у лісових мешканців і пір року називає заздрість 

лисиці головним чинником трансформації земного раю («Жар-пташенята»). 

Бажання тотальної влади гадюкою призводить до суцільної темряви, забуття, смерті 

(«Як у Чубасика сміх украли»). У показі незворотних змін розповідач актуалізує 

питання відповідальності кожної людини за слова і вчинки. Авторка висвітлює 

вікові особливості малечі та підлітків, обираючи відмінні способи зображення. В 

історіях, пов’язаних із дошкільнятами, «Я» героя постає центром твору. Виклад 

побудовано здебільшого на діях персонажа. Дитина пізнає світ і вчиться 

комунікувати. Дорослі – спостерігачі, а ровесники виховують одне одного. В 

оповіданнях переважає розважальна тональність («Півень» «Причепа» «Мамин 

клопіт»). Натомість колізії школярів зображено крізь призму внутрішнього 

сприйняття, наявні рефлексії дівчат і хлопців, батьки, учителі й знайомі яких 

тактовно корегують поведінку, підтримують, допомагають знайти себе та 

сформувати адекватну самооцінку. Твори вирізняє контраст на образному й 

емоційному рівнях. Але константою залишається студіювання людини як соціальної 

істоти, котра здатна реалізуватися і розкритися тільки в стосунках з іншими. 

Наратор наголошує на взаємовпливі дорослого та дитини («Юрко їде до табору»), 

втраті через матеріальні вимоги соціуму і рутину іманентних чуттів («Дядя Кузя з 

міністерства»), цінностях кожної нової генерації, що є запорукою життя окремого 

індивіда й людства загалом («Як я була Дідом Морозом»); вдається до 

автобіографізму, коли знаходить унікальну властивість малечі – здатність постійно 

творити завдяки невичерпній фантазії та уяві. Тож митець отримує подарунки-

інсайти протягом спілкування з нею («Як зажурився веселий казкар», «Оповідання 

про казку»). Висвітлюючи розмаїті ситуації, досліджуючи відмінні характери, 

порушуючи актуальні проблеми, Лариса Письменна зберігає спільний для всіх 

оповідань лейтмотив – самоцінність людини, незалежно від віку, статків, статусу.  

Прозаїки досліджують психологію людини, яка намагається студіювати єство, 

розкриваючи таємниці зовнішнього світу. Етико-філософські оповідання                         

М. Слабошпицького вирізняє прийом замовчування на формальному («Перша 



349 

 

 

книжка») та смисловому («Хата, де жили страхи») рівнях. Пізнати себе та 

навколишній світ людині допомагає природа. В образах дитинчат птахів і тварин 

письменник відтворює риси, притаманні малюкам загалом – допитливість, 

рухливість, бажання самостійності, неповторність («Зайчик, що вважав себе 

сміливцем», «Жирафеня Берізка», «Цікаве рибеня»). Він спонукає реципієнтів 

актуалізувати свій досвід. Однак в історіях, пов’язаних із життєвими випадками, 

автор вказує на відповідальність людини за збереження довкілля («Чудасія на 

балконі», «Мій друг лелека»), повагу до способу життя іншого («Костик, море і 

дельфін», «Цінь-Цвірінь»). У ставленні до флори й фауни виявляється сутність 

індивіда, котрий матиме відгук, оскільки природа позбавлена подвійних стандартів 

(«Норвезький кіт у намисті», «Кудлай», «Славко й Жако»). Це також підтверджують 

роздуми героїв про своїх господарів («Папуга з осінньої гілки», «Що ж буде з 

Костиком. Розповідь старого сенбернара»). Прозаїк підкреслює подібність єства 

істот. Зрадженого пса-вигнанця рятує самотній малий («Хлопчик Валь»), 

працелюбність дідуся втілена в його напарницях («Золоті бджоли»), балакучість 

Славка – у вірному супровіднику («Екскурсія в зоопарк»), а дружба Олега й Данила 

– в таємниці стихії («Озеро Олдан»).       

Автор доводить взаємозв’язок макро- і мікрокосму, адже «це все – для нас, а 

ми – для нього» («Зоряний цвіт»). Він визначає свободу головним духовим 

концептом, висвітлюючи рефлексії старого коня («Нащадок тарпанів»). В’язню 

монотонного існування осоружна пасивна воля. Він живе тільки у снах, де виринає 

генетична пам’ять гордих пращурів. Каштан знаходить споріднену душу в Славкові, 

який зрозумів біль притлумленого пасіонарія, виражену в сльозах бранця марудного 

сьогодення. Втрата друга стає для хлопчика прощанням із безтурботним дитинством 

та викликом захищати навіть за надважких умов свої пріоритети. Доречно 

підкреслити символічний паралелізм: батьки, втішаючи сина, помічають виразні 

ознаки старості матері, мов цинічно констатують марність життя вже 

відпрацьованої, тобто непотрібної, жінки. Стосунки між дітьми або дорослими 

розкриті за допомогою контрасту («Мамині квіти», «Їхній сад», «Риба від діда 

Остапа»). Особливе місце в оповіданнях, де осмислюється вічність природи, 
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посідають параболічні твори, в яких люди виконують другорядну роль: дякують 

щедрості землі («За порогом осені»), слухають «густу та вологу» тишу лісу 

(«Пташині вісті»), впиваються красою («Молода зима»), утверджують циклічність 

буття («Яблуня при вікні»). Героями виступають величні стихії, виражені 

відчуттями нараторів-реципієнтів («Дорога під нашою хатою», «Де туман живе»).  

 «Перелякана мишка, відмінниця» протиставляється шибайголові через 

амбівалентне трактування сміливості («Війві»). Дівчинка у межовій ситуації з 

мамою та однокласником виявляє турботу, стійкість і терпіння в опіці ближніми, 

мотивуючи вчинками вибір професії. Натомість Мирослав ображає друзів та 

перетворюється з лідера на егоцентричного самітника, не усвідомлює причини змін. 

Зіставлення різних натур відбувається у відтворенні матчу сільських команд 

(«Футбол на лісовій галявині»). Саме постать капітана визначає поведінку гравців. 

Тож підступність і чванькуватість «Перемоги» дисонує з повагою та принципами 

чесної гри «Чайки» завдяки гідності й вірності мрії Мишка Трохліба. 

Оповідання «Марадонна з нашого класу» містить різновікові конфлікти. 

Непоказний вайлуватий хлопець досягає найбільших спортивних змагань, байдужий 

батькам Гібрид обирає випивку як втечу від переживань і протистоїть Дон-Кіхоту, 

відмінниця Інна нехтує червоним атестатом у боротьбі з неправдою, Княжна Мері 

прагне втілити ідеалістичні моделі в життя, залюблений у свиней Ціцерон зневажає 

людей, доводячи власну вищість шантажем, тиском і приниженням. У такий спосіб 

автор підкреслює проблему й увиразнює на прикладах особу «не на своєму місці», 

яка, будучи нещасною, нівечить долі інших. М. Слабошпицький порушує 

онтологічні питання, котрі охоплюють визначальні орієнтири самобуття людини. 

Письменник уживає паралелізм, контраст, метафору задля увиразнення персонажів, 

уникає оцінок або характеристик, вдається до своєрідної смислової еліптичності на 

образному й композиційному рівнях, залишає героїв і читачів наодинці з думками, 

залучає відкритий фінал, надаючи свободу осмислити та виснувати реципієнту. 

Прикметно, що стосунки між дітьми постають візією суспільного устрою. В 

оповіданні-анекдоті Я. Стельмах зображує комічну або трагікомічну ситуацію з 

яскравими живими характерами. Художні тексти об’єднані визначеним колом 
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персонажів-учнів («Я», Митько, Санько, Генка), котрі виявляють кмітливість, 

винахідливість і артистизм за відмінних умов. Якщо час є сталим, з огляду на вік 

героїв, то простір змінюється відповідно до інтересів оповідача (школа, двір, табір, 

квартира, село). Крім того, автор охоплює всі аспекти його життя – побутовий, 

розважальний, професійний. Хлопець долучає реципієнта до своїх пригод завдяки 

щирості викладу, що полягає в суб’єктивному сприйнятті й оцінках, відтворенні 

жестів, інтонації, рухів персонажів, аби уможливити участь читачів у дотепних 

цікавих епізодах із повсякдення. Вибір подій залежить від віку наратора та героя, 

котрий висвітлює знакові пригоди, що мають різне смислове наповнення, 

оригінальну структуру. Дитячу інтерпретацію загальноприйнятих явищ 

презентовано в «Нахабі» та «Дні народженні». У першому творі наявна 

гумористична градація, котра досягається через антитезу в настроєвому зіставленні 

гостей та господаря. Емоційний стан хворого змінюється з кожним методом 

лікування відвідувачів (ледь стримувана мовчанка, сором перед сусідом, крик 

обурення – пісня, танок, гучний магнітофонний запис). Другий текст має 

новелістичну побудову, оскільки свято перетворюється на генеральне прибирання. 

Прийом нанизування визначає виклад у «Конкурсі пісні», де новий персонаж додає 

певну опцію, що формує надскладну композицію із безліччю компонентів та втілює 

непереборне бажання перемогти. Однак нестримність Митька руйнує не тільки 

плани учасників шоу, але й логічний розвиток подій. Тобто іманентна властивість 

дітей, що полягає у повсякчасній креативності без урахування наслідків, стає 

формозмістовою домінантою оповідання. 

Діалогічна побудова вирізняє твір «Санько-брехун», в якому підкреслено 

пріоритет сенсорної рецепції. Однокласники перевіряють виправдання хлопця, 

керуючись винятково зоровими і тактильними відчуттями. Тому за небилицю 

сприймають операцію з видалення «невидимих» гланд. Суперечку відображено 

завдяки інтонаційно забарвленій лексиці (нормальні – ненормальні) та окличним 

реченням, які супроводжують відповідні дії, що підтверджують позиції опонентів. 

Неосяжність уяви розкрито в полісемантиці «Вабика», де свистик виступає 

стрижнем тексту. Набуваючи розмаїтих функцій (музичний інструмент, заклик до 
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роботи, човник), він долучає нових персонажів, розкриває натуру героя, забезпечує 

змінну тональність оповіді. Крім того, первісне призначення речі виказує художнє 

обрамлення історії, адже качки повертаються із вирію. «Санчата» вирізняє 

сценічність, єдність часу, місця і простору. Стислу форму наповнено відмінними 

характерами, репліки увиразнено жестами, відтворено живе мовлення, що також 

виявляється в непорозуміннях. Ефект оманливого сподівання є наскрізним у творі 

«Як ми до Генки ходили». Неочікувана реакція та дії адресатів і адресантів 

зумовлюють динаміку сюжетних колізій, модифікацію школярів. Суцільні рефлексії 

складають історію «Про козу». Хлопчик вибудовує уявний чуттєвий діалог із 

худобою. Він аналізує становище брудно-білої істоти, спираючись на суб’єктивну 

позицію: ставиться до неї як до рівної, помічає глузливі та зверхні погляди «гордого 

і волелюбного» створіння, трактує кілок ганебним рабством. Однак мирний 

принижений людьми друг, отримавши визволення, перетворюється на «досвідчену, 

підступну, дику тварину». Тож автору вдається показати рецепцію світу дитиною 

крізь призму внутрішнього сприйняття. Він перевтілюється у хлопчика. Я. Стельмах 

досягає достовірності перипетій завдяки оповіді, мовленню (вигуки, інтонаційно 

забарвлена лексика), фіксації невербальних штрихів, індивідуалізації персонажів у 

колізіях (імпульсивний Митько, вигадливий Сергій, серйозна Наталка, педантичний 

Генка, ввічливий Сашко, наполеглива Люська, сором’язливий Славко); висвітлює 

цікаві епізоди, які увиразнюють характери героїв, їхні зміни, послуговується 

різними зображально-виражальними засобами, та передусім підкреслює радість, 

безпосередність і неповторність дитинства. 

Соціальні оповідання В. Семеняка викривають антиномію індивідуальної та 

масової психології. Письменник досліджує, зіставляє характери, змальовує будні 

школярів, аналізує особливості, притаманні не тільки дітям, але й соціуму загалом. 

Користолюбство спонукає Дмитрика до ілюзорної допомоги однокласникам 

(«Шефство»), зверхність Мишка зумовлює образи оточення («За що покарали?»), 

скнарість виступає чинником замкненості Юрка («Сам себе перехитрив»), 

пліткарство Світланки спричинює самоприниження («Менше слів»), байдужість 

підлітка стає причиною самотності («Принциповий»), бездіяльність Валерки 
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виявляє відсутність поступу («Впіймав облизня»), нахабство «ввічливого» сусіда 

залишає бабусю «неввічливого» Володьки Черепашенка без ліків 

(«Провідав»),егоцентризм призводить до втрати друга Сашком Мартиненком 

(«Горе-рибалка»), страх онучка з міста викликає непорозуміння та щирий сміх 

добросердних сільських хлопців («Помилився»), заздрість Мишка знищує омріяний 

подарунок – велосипед Василька («Фахівець»). Автор наголошує, що набуттю і 

збереженню шкідливих звичок, вад індивіда сприяє оточення, жалість, опіка, 

надмірна турбота перешкоджає становленню особистості («Поважна причина»).  

Важливий вплив на формування / деформацію особи здійснює масова 

свідомість. Бажання класів стати першими у школі з-поміж борців із неуками 

перетворює прогульників та двієчників на persona grata («Зростили героя»). Гонитва 

за кількістю зборів і доган відкидає якісні показники, адже переможець має 

демонструвати вербальну й візуальну активність, а не дієвість заходів. Подібна 

проблема набуває обертів у соціальних перипетіях. Невідповідність паперовим 

звітам і реаліям висміяна в порівнянні циркових артистів та державних крадіїв 

(«Фокусник»). Керування чужим розумом визначає поведінку Грицька Потапенка, 

який позбувається жаданої подорожі до Києва на гру «Динамо» через перестороги й 

надумані жахи оточення («Не щастить»). Наляканий однокласниками, які, не знаючи 

справжньої причини, згадують усі проступки хлопця і проводжають наче «корабель 

у далеке плавання», школяр виповідає директору навіть неіснуючі шкоди. Безмежна 

уява знайомих допомагає Миколці уникнути викликів до дошки («Радість»). Гурт 

дозволяє маніпулювати собою завдяки мовчанці об’єкта спостережень і суперечок, 

вигадує імовірні джерела щастя, котре осяює обличчя Полішка, обсяг, цінність, 

велич яких зростає. Ментальна гра набуває обертів, захоплює навіть учителів. 

Тільки насамкінець оповідач дізнається правду – непомічена батьком двійка у 

щоденнику. 

Оточення, культивуючи правоту більшості, корегує самооцінку людини й 

детермінує її вчинки, втручається в особисте життя. Досліджуючи стереотипи 

психології мас, письменник залучає літературний аспект. Виконане замовлення 

класу, як сатиричний допис про симулянта і нахабу Ігриковича, перетворює 
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потенційного «класика» художньої словесності на цапа відбувайла. Школярі 

ототожнюють автора й героя, котрого після товариського суду вирішують 

перевиховати. У такий спосіб акцентовано поширене явище підміни понять.  В. 

Семеняка досліджує співіснування індивіда й соціуму. Він доводить важливість 

щирості, любові, довіри у людських стосунках, показує наслідки плекання вад 

близькими, вказує на корекцію поведінки особи її оточенням. Письменник 

застерігає від байдужості до недоліків характеру в дітей, оскільки їхня комунікація 

виступає прообразом нової генерації та сучасного суспільства.        

Особисто-національний вимір висвітлює, за допомогою алегорії, у прозових 

байках О. Гринів. Лейтмотивом творчості письменника є концепт відплати, коли 

кожна дія, вчинок має причинно-наслідковий зв'язок. Тому керовані заздрістю, 

підступністю, жадібністю, дурістю персонажі зазнають наглої смерті чи втрачають 

рідних («Покарана Ґава», «Заяча душа», «Ведмідь Вайло», «Скопа», «Лисиця 

Витівниця», «Хвалькувате Шпаченя»). Важкі перипетії зумовлюють зміну героя 

(«Підступна Зозуля»), нівелюють хижацьку натуру («Вовк Самітник») або 

корегують стосунки з оточенням («Лизайко і Лежайко»). Часто природа набуває 

функцію вихователя, навчає щирості й доброті («Щасливий Лелека»), демонструє 

зразки працелюбності та єдності («Бджолиний танок»), викликає подяку за буденні 

дари («Молоко»), спонукає цінувати кожну мить життя («Вічна молодість») і красу 

навколишнього світу («Верболози»). 

Низка творів містить національні концепти, виказує ментальні особливості й 

історичні паралелі. Автор за допомогою фольклорного інтертексту увиразнює 

патріотичні мотиви. Наприклад, заворожливий вплив музики, передусім у боротьбі 

проти ординців, актуалізує постаті козаків-характерників («Чарівна Скрипка»). 

Рідна стихія разом із господарями землі опирається окупантам, оскільки відкидає 

будь-яку наругу, насилля, тиск («Цілюще Джерело»). Проблема перевертнів 

презентована в різних аспектах. Викрадене вовчицею щеня очолює вовчу зграю, та, 

зазнавши невдачі у наступі на отару, гине від зубів нових родичів («Яничар на 

полонині»). Подібне переживає забраний від батька хлопчик («Козак Вернигора»). 

Співучий Жайвір, Ясний Сокіл, Мудра Сова стають друзями хороброго Грицька, 
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допомагають повернути сутність його дитині, Івасю-Осман-паші, згадати про 

батьківський рід, відчути дух, силу Вітчизни (євшан-зілля). Рятівник воїна 

Сагайдака уособлює не тільки волю сміливця, але й захисників Батьківщини загалом 

(«Вільний Кінь»). Адже тварина ризикує життям заради порятунку запорожців і 

зневажає кубанських пристосуванців-перевертнів. Тому обидва твори становлять 

дилогію, оскільки містять спільний амбівалентний лейтмотив – засудження 

ренегатів-конформістів та вічна шана й віра у безсмертя, відродження справжніх 

лицарів України. Апокаліптичні візії майбутнього спільноти, що не здатна 

консолідуватися, обирати й контролювати керівника висвітлена в зображенні 

мавпячого розплідника («Ватажок Цьвоха»). Байдужість, апатія, філістерство є 

чинниками загибелі усіх. О. Гринів розкриває характери персонажів у ситуаціях, 

наголошує на невідворотності покарань або здобутків за кожний вибір. Автор 

виступає спостерігачем, нотує перипетії без емоційних нюансів, аби не впливати на 

рецепцію читачів.    

Доцільно зазначити, що подолання вікової умовності відбувається завдяки 

підтексту. Недаремно в останні десятиліття ХХ ст. переважають художні твори з 

наскрізною притчовою домінантою. Філософські казки вирізняють прозу О. Зими, 

який виокремлює певну подію в житті персонажа, що розкриває його характер і 

визначає долю. Тому центральним у творах є вибір. За порушення 

загальноприйнятого правила Грицик перетворюється на пташку («Зачарований 

хлопчик»). Сонце допомагає матері повернути сину людську подобу, але з 

пересторогою, що дитина лишиться вірною небу – стане космонавтом. Тож окуляри 

з темними скельцями, як постійні атрибути мешканців екватора, доречно трактувати 

кордоном незбагненного виміру, закритого людині. Тільки сміливі наважуються 

переступити межу, аби відкрити нові знання. До розміру комах Кабаковий дід 

зменшує близнюків Петра й Миколу («Кусь та Гризь»). Лише компенсуючи завдані 

природі збитки добрими справами (дім для білки, порятунок дерева від гусені та 

ведмедя від браконьєра), мініатюрні хлопчики набувають свого зросту. Автор 

підкреслює взаємозв’язок усіх істот і відповідальність за вчинок. Та у більшості 

казок письменника змальовано буття флори й фауни, образи яких мають алегоричне 
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значення. Передусім йдеться про самопізнання. Перипетії випробовують героїв, які 

змінюються чи розкриваються по-новому. Наприклад, картини зруйнованого житла 

бджіл змушують птаха змінити провідника («Чому Медошукач не товаришує з 

Медоїдом»), полохливі швидкі Чак і Чен вчать працелюбству, терпінню, щедрості 

(«Чому горобці у вирій не літають»), Юнь та Еола – відданості, вірності, дружбі 

(«Ремезова рукавичка»). 

Вплив батьківського прикладу на становлення дітей зображено в історії про 

прийомних малюків-сорокопудів («З ким поведешся, від того і наберешся»). Три 

рідні брати виростають зовсім різними, оскільки наслідують поведінку Сороки, 

Сойки та Дрозда. Попри вроджене шкідництво й хижацтво, вихованець санітару лісу 

стає помічником Садівника, винищує гусінь, товаришує із синичками, допомагає 

людям. Генетика поступається оточенню, котре може її корегувати. Патріотизм, 

сила індивідуальності, любов і дружба як чинники формування особистості 

висвітлені в постатях оборонців рідного краю. Маленька зорянка, зневажаючи 

темряву, визволяє небесне світило («Дзвонга – страж сонця»); мужня Перепілочка, 

ризикуючи родиною, попереджає решту від нападу змія («Володарка степу»); боягуз 

Пелікан здобуває хоробре серце, захищаючи вартову саги Очеретянку («Чари для 

сміливця»). Водночас необачний вчинок особини призводить до драматичних 

наслідків для всієї громади. Заздрість зумовлює крадіжку, що виступає прокляттям 

нащадкам. Адже совині окуляри насамперед забезпечували денний зір мудрого 

птаха. Забуття мови, нескінченні пошуки скалок є справедливим покаранням 

вороновому роду («Про Сірого Ворона та чарівні окуляри»). Жадоба влади 

спокушає ватажка граків Кау ошукати спільноту заради посади царя. Кара – зміна 

окрасу. Чорна барва, замість білої, завжди нагадуватиме про гріх обману («Суд орла 

Клекотана»). 

Коли небезпека загрожує громаді, головну роль відіграє консолідація. 

Цікавість і байдужість Золотохвостика до маминих прохань робить зайчика 

маріонеткою лихої птахи. Однак спільна й розумна боротьба лісових мешканців зі 

злом визволяє в’язнів чорної смереки, котра стає для них золотоверхим деревом-

скарбом («Як снігурі перемогли Синю Птицю»). Наступ деспота й тирана Чунгура 
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об’єднує в опорі мешканців скелястого острова Льодовитого океану. З одного боку, 

кайрам прислужився маленький Ара, знайшовши Стерхову зграю. З другого боку, 

стійкість і мудрість гостроокого Піві дозволила гідно стріти ворога, дочекатися 

допомоги та перемогти («Коли танцюють білі журавлі»). Наратор підкреслює 

причину агресії – золото. Саме коштовний метал є чинником окупації. Однак йому 

протиставлено сонце. Звідси, наявні бінарні пари (золото – сонце, поневолення – 

свобода, смерть – життя), які становлять смисловий стрижень тексту. Матеріальна 

ненажерливість виступає фатальною рисою птахолова. Одуд Ходитут спалює 

будинок разом зі гостроносим скнарою, котрий порушив обіцянку. Прикметно, що 

протиставлення закону правди і добра та брехні заради наживи візуалізувано в 

пір’їнах птаха – золота / огниста («Закляття золота й вогню»). 

 Порушені у попередніх творах проблеми зосереджено в історії про «Три 

загадки вартового». Шпак Царра дає можливість кожному персонажу знайти забуту 

чи відібрану сутність, аби стати щасливим. Папуга згадує про крила і здобуває 

волю. Голова підземного царства Хухука поринає у жалі та повертає душу. Тільки 

Скупій відкидає нагоду, вмираючи під вагою награбованого. Письменник презентує 

казки-притчі, вдаючись до метафори й алегорії. Варто зазначити, що в художніх 

творах наявна кольорова константа. Чорна барва означає кару за негідний вчинок, 

трагедію спільноти, зло. Автор моделює ситуацію, котра має кілька шляхів 

розвитку, з-поміж яких є правильні та хибні. Він зауважує про значення свободи, 

перевагу духовного над фізіологічним і матеріальним, відповідальність вибору 

особи, котра здатна відродити або знищити громаду, важливість мудрості очільника 

спільноти. Обов’язковий складник притчі – мораль – уміщено в афористичних 

коротких реченнях: «Але у кожного є своя Батьківщина. Без неї не проживеш»; 

«Птахи краще за людей знають свою планету»; «Віддай усе – знайдеш усе»; «Хто 

розіб’є чужу радість, уже ніколи не матиме щастя. Радість і горе для всіх однакове. І 

для звірів, і для птахів, і для людей»; «Той умирає, хто себе забуває»; «нема й не 

буде на світі такої сили, яка б заступила сонце від усього живого на землі». Уводячи 

химерні імена, розмаїття місцин, автор зацікавлює читача, надає казковості викладу, 
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завдяки умовному хронотопу підкреслює споконвічність природи, первинність її 

мешканців, наголошує на позачасовій актуальності головних духових концептів. 

Параболічні казки Ю. Ярмиша охоплюють розмаїття навколишнього світу 

(родина, природа, суспільство), підкреслюючи, що кожний складник є мікросвітом. 

Однак обраним царинам властиві відмінні художні зображально-виражальні засоби. 

Висвітлення дитячих образів пов’язане з інтертекстуальними акцентами, зокрема 

реінтерпретацією («Казка про ріпку та внучку»), опредемеченням емоцій («Чарівні 

ліки») та метаморфозою («Про Андрійка і чашку»). Показ матеріальних речей 

визначає персоніфікація, завдяки котрій автор відображає певну рису героя – 

відповідальність («Подорож автобуса»), працелюбність («Мій гвинтик»), відданість 

(«Далекий друг») – чи сукупність різних натур (байдужі капці, скромні черевики, 

хвалькуваті туфлі; «Робочі Черевики»). Більшість казок містять мистецьку, 

насамперед музичну, домінанту, яка увиразнює персонажів, постає смисловим 

стрижнем тексту або рушієм історії. Передусім йдеться про звуки природи. 

Підґрунтям рефрену («Ти – наше любе / лагідне / миле сонечко») є пісенька 

маленького жучка, що розважує та допомагає конику, метелику, павучку («Сонечко 

з червоними крильцями»). Тому доброта, щирість і тепло серця комахи уподібнено 

до властивостей небесного світила. Пташиний спів дарує душу галасливому 

грубіяну, котрий відчув життя («Трамвай і Щиглик» / «Гомінкий Трамвай»), 

повертає рожевому вередуну його сутність у цінності Батьківщини («Летюче 

дерево»), актуалізує пам’ять волі («Золота клітка Бумбола»), надихає на 

самопожертву заради талановитого друга («Їжачок і Соловейко»), сповіщає про 

відродження краси землі («Чого синичка повеселішала»). 

Відкидання традицій пращурів, зневага набутків поколінь, що полягає у втраті 

своєї мови, зумовлює особисту трагедію та має негативні наслідки для громади («Як 

Соловейко вскочив у біду», «Ведмежа і вовки-сіроманці»). Інструментальна мелодія 

окреслює вимір музики, створеної людьми. Тож недаремно, уводячи голоси 

професійних маестро, письменник залучає алегорію, градацію, паралелізм, антитезу. 

Егоцентризм оркестрантів (Тромбона, Скрипки, Флейти, Барабана, Тарілок, 

Валторни) спричинює провальний концерт («Музична історія»). Доречно 
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виокремити ментальну паралель: невміння українства консолідуватися і 

непереборне бажання кожного бути «гетьманом». У казці-притчі «Король і 

музикант» порушено проблему свободи митця. Крім владного тягаря, матеріальних 

принад, випробувачем мистецької якості виступає внутрішній світ автора, мета 

виконавця. Народжена щиросердним майстром «горда скрипка» скніє в руках 

заздрісника-славолюбця та оживає у мрійника, котрий прагне втілити завдяки 

смичку й струнам образ мрії – «золотого птаха». Власні амбіції завадили 

обдарованому чоловіку долучитися до вічності мистецтва, передавши секрети 

досконалого інструмента прийдешнім поколінням («Старий маестро»). Сугестивна 

функція музики висвітлена в об’єднанні природи та людини  («Музиканти сонця і 

місяця»). Мелодія сонячного проміння хороброго Юнака, навченого Чарівницею, 

протистоїть пісні місячного проміння злого карлика Луніона. Перша сповнює 

реципієнтів завзяттям, сміливістю, мужністю, гідністю, друга перетворює слухачів 

на безвільних рабів, позбавлених надій. Тому історія має відкритий фінал, оскільки 

досі триває боротьба добра і зла, меншовартості й самобутності, нонконформізму та 

пристосуванства, особистості й маси, обличчя і маски в індивідуальному, 

національному та державному вимірах. Аудіальні відчуття постають чинниками 

разючих змін як окремого героя («Слонятко, що любило танцювати»), так і 

навколишнього світу («Весняна казка»). 

Синтез мистецтв письменник вбачає в літературній царині. «Пісня гарячого 

серця» виступає своєрідним художнім дороговказом автора, де сконцентровано 

головні мотиви його творчості. Оповідь побудовано на контрасті двох осіб із 

протилежними пріоритетами. Принцеса, згодом королева, вимірює повноту життя у 

статусному, корисливому та предметному вияві (коштовності, королівство, чари). 

Поет трансформує висловлені красунею бажання в духовній сфері. Блиск діамантів 

тьмяніє супроти сяйва щирих віршів, здобута підкоренням влада, що продукує рабів, 

поступається впливом мистецтву, котре захоплює прихильників назавжди, 

неймовірні метаморфози речей програють душевній силі, яка запалює серця, 

відроджуючи доброту, честь і справедливість. Зіставлення подальшої долі героїв, 

насильство через безсилля, рефрен-атрибут керівниці країни («черв’ячок сумніву») 
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доводить правоту слів митця. Руйнація замку бідняками засвідчує перехід від казки 

до дійсності. У такий спосіб наратор підкреслює роль провідника народу (алюзія на 

поему І. Франка «Мойсей»), особливо актуальної для України, в історії котрої саме 

письменники формували й очолювали націю. Казки-притчі Ю. Ярмиша 

підкреслюють значення вибору, роль духових і духовних орієнтирів у становленні 

особистості, виказують умовну казковість подій (не вимисел, а домисел), 

спонукають пізнавати, чути себе й Усесвіт, окреслюючи свій часопростір 

насамперед Батьківщиною, з якою індивід становить єдину онтологічну цілісність. 

Важливо, що письменники повертають духовні дороговкази українців, 

актуалізуючи принципи «філософії серця» Г. Сковороди та П. Юркевича. 

Сугестивні казки-притчі Вал. Шевчука вирізняє умовний хронотоп, утілений в 

актуалізації сновидінь і марень. Письменник прагне відтворити чуття малечі, які 

дивляться «широко розплющеними очима» й «відкритими серцями». Історія про 

«Золотий стіл» є своєрідною інтродукцією в казково-реальний часопростір. Адже 

події відбуваються у двох вимірах – сон і дійсність. Видива стають сублімацією 

бажань і страхів. Уява допомагає хлопчику приборкати голод. Натомість жаданий 

страшний вовк утілює переживання дівчинки, занепокоєну хворобою мами. 

Відчувши радість, мала здобуває сміливість. Психотерапевтичну функцію снів 

розкриває Зіронька, звертаючи увагу на суб’єктивну інтерпретацію однакових 

образів (різні хижаки). Тому порожня річ – tabula rasa, яку по-своєму заповнює той, 

хто студіює себе. Крім того, наявна національна колористика: синє небо, синій птах 

– поле, Золотий Стіл. Туга за найріднішою людиною постає лейтмотивом розповіді 

про «Дівчинку, котра шукала маму». Зустрічі безіменної героїні з власницями 

чарівних скриньок зображають процес дорослішання, що підтверджують алегоричні 

вияви феноменів. Королева Печалі, схожа на тінь, має смутний, повільний голос. У 

постійному снуванні нитки простежуються міфологічні алюзії на мойр. Незмінним 

атрибутом королеви Багатства, котру супроводжує Нудьга, є холод, яким 

вирізняються очі, поцілунки, обійми. Королеві Веселості притаманна байдужість і 

відсутність пам’яті. Малеча вчиться відокремлювати справжнє та штучне, вічне й 

мінливе, усвідомлювати амбівалентність буття, оскільки саме посланець першої 
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господині – Місячний хлопчик – допомагає почути єство, подолати погорду 

(Пишенятко), врятувати найкращу подругу (ляльку Галю), відкинути інертність, 

відродити надію (зів’ялу квітку), знайти срібну стежку до небесної оселі з гарною 

жінкою. Прикметно, що концепт смерті розмивається в асоціаціях, коли 

білосніжний Лебідь стає зв’язковим двох світів, Хмара дає поживу мандрівникам, а 

ненька, єдина й унікальна, живе у дітях. 

Варто зауважити паралелізм (родючість, захист) і градацію образу матері 

(жінка – Земля), який розкривається в історії «Міста без квітів». Змістове осердя 

твору формує контраст сіро-чорного й калейдоскопу кольорів, завдяки котрому 

реалізується антиномія існування та життя. Спотворену місцину рятують дівчатка, 

які піснею зворушують трьох Матерів – трави, дерев і квітів. Дорослий притлумлює 

або втрачає іманентну властивість індивіда сприймати навколишній світ почуттями 

й відчуттями. Дитина підсвідомо зберігає відкритість, інтерес і щирість, цінуючи 

мить. Фемінна спорідненість людини та стихії зосереджена в образі «Панни квітів». 

Вал. Шевчук підкреслює «химерну вдачу» Зеленоочки, яка носить хустину-блакитну 

квітку, зашиває травою платтячко, п’є росу та мандрує, щоб подарувати добро, 

тепло й радість. Дитина відчуває довкілля. Тому Білий Світ, суголосний її власному 

Зеленому Світу, показує письмена, «що їх пише на небі трава». Сон допомагає 

господині з’ясувати таємниці. Розповідач акцентує користолюбство соціуму, що 

звикає до безкорисливої чарівної подорожньої, вимагаючи послуху криком і 

насиллям. Тож актуалізовано протистояння «маса – особистість», викрито 

неприпустимість зламу єства особи, що примножує безликих істот. Це 

підтверджують чари Кріноса. Прикметно, що суперники відрізняються передусім 

очима. Якщо дівчинка випромінює сяйво та усміх, то дід має погляд кота на 

полюванні. Перетворення знедолених на тюльпани стає поштовхом до усвідомлення 

своєї внутрішньої сили та чинником ініціації «панни всього живого й зеленого» в 

градації стихій: сльози – хмари – сонце – вогонь. Зеленоочка є самою Природою. 

Вона втілює звернену до Димка пораду: бути тим, «ким ти є». 

Важливість збагнути себе, що стане основою самобуття, виступає 

лейтмотивом казки-притчі про «Бігунця та Котила». Визнаючи дружбу головним 
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дороговказом, хлопчик запалює сміливістю Жучка, Мурашку, Метелика, Ворону, 

перемагає зрадливу ненажерливу Зірку та рятує мирний Недобір. Письменник 

апелює до небесних антиподів. Адже Матінка Сонце сповнює життям. Її дитя, 

Котило, все зжирає, залишає мертву пустку. Крім того, пташиний лет персоніфікує 

Землю – розумна, ніжна й лагідна з розкішним волоссям-лісами і синіми очима-

морями. Метафоризація космогонічних образів триває у показі перипетій Зими, 

Весни, Літа й Осені. Яскравість чи тьмяність головної барви окреслює 

переродження «Чотирьох сестер» (Золотокосої, Зеленокосої, Синьокосої та 

Білокосої). Пори року висвітлені в образах кревних, здатних до самопожертви. 

Порушена Зимою черга царювання зумовлює нищення Землі. Чорний Птах 

відображає внутрішню боротьбу снігової дівчини між любов’ю, котра не може бути 

егоцентричною, та жагою безмежної влади, що спричинює самодеструкцію. Лише 

пізнання себе зупиняє процес тотальної руйнації. Уміння бачити єством є 

лейтмотивом історій про Цвіркуна. Невідповідне сутності бажання стати конем 

зумовлює втрату не тільки друга, спільного серцем, але й унікальності («Цвіркун і 

дівчинка»). Самопізнання виявляє дар, завдяки якому віднайдена гармонія 

внутрішнього і зовнішнього, бо в особливості зосереджена душа, котра підкреслює 

неповторність героя («Цвіркун, у якого заспівало серце»).  

Вал. Шевчук аналізує комунікацію кількох світів, актуалізує концепти сну і 

мандрів. Ірина Приліпко зазначає: «… зображуючи героя-мандрівника, його 

подорожі, митець водночас робить його шукачем істини, свого призначення, 

обов’язку […] Сни та візії дають можливість збагнути власний внутрішній світ» 

[314, с.32, 57]. Персонажі діють відповідно до емоції, пов’язаної із 

самонавіюванням, осяянням, довіряють чуттям, визнають духовий пріоритет, 

сприймають флору і фауну суб’єктом споглядання та спілкування. Письменник 

вдається до автоалюзії (персонажі-двійники, тематика й проблематика), насичує 

художні тексти символами (кольори, квіти), підкреслює важливість «сродної праці», 

внутрішнього голосу, що забезпечує відкриття справжньої сутності, актуалізує давні 

анімістичні вірування, космогонічну образність, філософський інтертекст; 

застосовує персоніфікацію, паралелізм, алегорію, контраст і градацію, афористичні 
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вкраплення («Мама одна, і не буває мами ні в кому чужому»; «хіба ж можна, щоб 

диво та й жило побіч?»; «Коли добрий, то й хвалити його не треба, діло його 

хвалить, а коли прославляють язиком, то тільки тоді, коли хочуть сховати зло»; 

«Щоб подружитись із кимось, треба любити приятеля»; «бувають у цьому світі такі 

стежки, яким немає кінця, зате не піти по них також годі»), витворюючи 

метафоричну візію буття. 

Багатовимірні параболи вирізняють творчість Емми Андієвської. Письменниця 

порушує актуальні позачасові питання, котрі мають суб’єктивну інтерпретацію 

завдяки двом нараторам – шакалу і консервній бляшанці. Вибір постатей вказує на 

діалектику буття: внутрішнє – зовнішнє, природа – цивілізація, інстинкт – почуття, 

первинне – набуте. Жанр дозволяє реципієнту лавірувати між домислом і фантазією, 

дидактикою та розвагою, що засвідчують означення оповідачів: казка «нікого не 

ображає», завжди «так і не так». Лейтмотив історій – самообман. Цю проблему 

авторка досліджує в різних аспектах, послуговуючись метафорою. «Говорюща 

риба» стає вигнанкою через неповторність, бажання розірвати консервативний 

герметичний простір, мешканці якого відкидають поступ, керуючись поверховими 

атрибутами. Прикметне зіставлення балакучості героїні, здатної помічати, 

захоплюватися, розвиватись, та жінки, зацикленої на своїй персоні. Мовлення-

знання протистоїть порожньому набору слів. Незвичайну гостю помічають лише 

діти й чоловік, якому бракує духовного спілкування. Тож обираючи «глухоту» до 

навколишнього світу, особа деградує, перетворюючись на тілесну оболонку без 

душі. Те саме відбувається з громадою, котра боїться розвитку. Егоцентризм 

унеможливлює досягнення спільної мети («Казка про яян»), заганяє у пастку 

(«Казка про те, як заєць збирав податки з капусти»), культивує «короткозорість» 

(«Казка про гуску, яку змушували нести прості яйця замість золотих»), що зумовлює 

антигуманність («Казка про кулі зла») і самознищення («Казка про блискавку»). 

Змальовуючи поневіряння людини, оповідач виокремлює головні риси, які 

допомагають чи заважають долати перешкоди. Показником втрати обличчя виступає 

маска, плекана зарозумілістю. Герой «Казки про пихатість» захоплюється грою, 

руйнуючи межу бажаного і дійсного (кінь – віслюк). Наслідком дії чужої личини є 
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внутрішня деструкція. Виразниками гармонійної сутності виступають мешканці 

моря, котрі розуміють цінність кожного створіння у світобудові. Зневага до 

власного єства спричинює хибну трансформацію персонажа «Казки про гадюку й 

орла, або невдячного приятеля». Зречення від наданих Богом крил-душі, чуття 

висоти лету виснажує птаха, перетворюючи на живого мерця-камінь. Тільки 

подолавши нав’язані приписи плазуна, він зміг віднайти себе та зрозумів оману 

ієрархічних стосунків. Прагнення бути найкращим керує мандрівниками у «Казці 

про двох пальців». Безглузда боротьба Гасової Лампи й Вогненної Свічки (штучне 

світло) викликає щирий сміх подорожніх, завдяки якому виринає сяйво істини про 

призначення і сродну працю на теренах Батьківщини. Осягнути чесноти й недоліки 

допомагає диво. Подяки-чарівні властивості врятованого лісового духу сприяють 

самопізнанню чоловіка («Казка про слимака»), скарб водної стихії виказує невпинну 

жадобу людини отримати табуйоване знання («Казка про рінину, подарунок моря»).  

Герць між сподіванням та скепсисом відображає антиномію «відродження – 

руйнація». Зернятко надії у серці протистоїть раціональності розуму, який 

засторогами поглиблює непевність, однак дух перемагає («Казка про чоловіка, який 

мав сумніви»). Значення віри підтверджує право вільного вибору, коли особа сама 

повинна вирішувати й відповідати за слово і чин. Божа «іскра» робить людину 

сильною та слабкою водночас («Казка про чоловіка, що заступав Усевишнього»). 

Але саме свобода є запорукою поступу, що доводить «Казка про бика й метелика». 

Унікальне теля наважується знищити усталений шлях коров’ячого племені, замінює 

фізичні духовними ініціаціями. Постійне вдосконалення і розвиток, свідома 

жертовність визначають втілення смерті у подобі рожевого метелика, дружба з яким 

символізує надземне життя вічного пасіонарія, котрий здобуває визнання ловця 

часу, адже насолоджується кожною миттю. Знаковою в історії стає особистісно-

національна проекція, коли образи волів, здатних лише виконувати вказівки 

господаря, корелюються з інертною масою українства. Така градація властива низці 

творів, де абстрактні поняття здобувають опредметнення, підкреслюючи роль 

психологічного чинника. Жалощі, самобичування і ненависть підпорядковують 

героя «Казки про Галайла», лінь та байдужість – персонажа «Казки про упиреня, що 
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живилося людською волею». Вказані явища набувають вияву масштабної хвороби, 

коли брехня виступає підґрунтям творення ката у «Казці про дракона, шевця, що не 

вмів дарувати заподіяної йому кривди, та інших», яка показує етапи становлення 

тоталітарних режимів, доводить ілюзію сили диктатора. 

Емма Андієвська послуговується жанром казки, аби розкрити багатовимірний 

світ, який пізнає людина, осягаючи себе. Константами є даровані Творцем віра, 

свобода, відповідальність у граничному бутті, яке відокремлює унікальність і масу. 

Письменниця вдається до автоалюзії на образному й сенсовому рівнях, порушує 

філософські питання, пов’язані з екзистенційними концептами, актуалізує 

кордоцентризм, підкреслюючи значення духу в еволюції від індивіда до особистості, 

залучаючи метафору, алегорію, символ. Щасливий / нещасливий фінал – умовні 

маркери, адже параболічна казка наближена до психологічної студії-медитації, коли 

наратор, герой та реципієнт супроводжують сприйняття і тлумачення 

самообсервацією, що підтверджує остання «Казка про мандрівника» (вхід у 

вчорашній день – золота галузка на кісточках ніг). Оповідачі уникають 

аксіоматичних висновків, полемізують щодо змісту почутих історій, аналізують 

поведінку персонажів. Мораль містять афоризми, вплетені у твір, які визначають 

смисловий стрижень («кожний носить в собі своє призначення», «людина без волі 

ніколи не помічає, що вона – живий труп», «боягузи не бувають добрими», «хто з 

ким бореться, той тим стає», «все найвище й найдосконаліше завжди – невидиме», 

«загального не буває без особистого», «все добре безіменне», «кожен дар – це також 

повчання», «справжне добро не буває настирливим», «коли людині чогось не вільно, 

вона не може бути щасливою», «без мужности нема ні добра, ні справедливости», 

«невдячність – перший крок до зла», «пихатість – різновид глупоти», «без обов’язків 

світ одразу поринає в хаос», «сила, що все підпорядковує, дає кожному вибір», 

«господарі воліють мати не биків, а волів», «порожнеча завжди мститься на 

існуючому», «надзвичайне трапляється щомиті, тільки ми його не помічаємо»).  

Сковородинівські постулати висвітлює Зірка Мензатюк. Вона підкреслює 

силу думки, матеріалізація котрої може не завжди мати очікувані наслідки, 

утверджує важливість цінувати те, що маєш, виконувати роботу відповідно до 
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здібностей, гармонійно співіснувати з навколишнім світом. Нестримне бажання 

Уляни володіти безліччю парасольок зумовлене пихою, потребою вищості («Тисяча 

парасольок»). Однак суцільний дискомфорт, відсутність друзів та незаслужені 

похвали людей викривають безглуздість накопичення. Красива річ поступається 

природному захисту (листя дерев), який повертає дитині радість спілкування, гри з 

однолітками. Адже щастя виявляється поруч, у дощику, що забезпечує ріст усього 

живого. Подібне невміння бачити головне за примарним блиском викриває омана 

яблуньки («Казка про галантного кавалера»), історія про віднайдене чуття 

новорічного свята («Три дні старого року»). Натомість виразні алегоричні акценти 

лунають у розповіді про перипетії Зайця, де письменниця опредметнює втрату 

емоційного стрижня («Загублене серце»). Брак органа корегує поведінку й характер 

Вуханя, що висвітлено протиставленням «уважний – байдужий» та оксимороном 

(пустка в хаті-«повній чаші»). Самотній філістер перероджується завдяки 

внутрішньому аналізу. Тому знайдене серце повертає сутність. Пошуки себе, 

«сродна праця», вартість справжнього відображена в колізіях представника 

приміського транспорту («Як автобус мандрував»). Подорож селом, лісом, небом 

супроводжують атрибуції. Перший локус визначає непевність людської натури, 

другий – порушення морально-етичних норм, що зосереджено в образах вовків – 

нечемних, грубих, нахабних пасажирів, третій простір вирізняє чистота у сяйві 

багатства душі. Тож небо та ліс є символічними вказівками амбівалентності особи, 

здатної відродити або зруйнувати себе й оточення. Взаємодію складників мікро- і 

макросвітів презентовано в пригодницькій казці «Арніка». Любов до сонця та 

дитини спонукає маленьку квітку здолати важкий шлях на Говерлу, яка 

«блискавками підперізується», заради живої води. Вона здобуває лікувальну 

властивість, збережену протягом віків. Натомість «рожевий хлопчик» разом із 

дівчинкою Липоваткою рятує Наталочку від витівок домовика, дякуючи малій за 

турботу й розраду («Цикламен»). Відкидання меж природного та людського 

зображено в «Ярмарку», де відбувається єднання світів у спільній підтримці-

обдаруванні зайчика.  
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Письменниця утілює постулати Г. Сковороди у метафоричних й алегоричних 

розповідях. Олеся Перетята зауважує: «За допомогою казкової фантастики Зірки 

Мензатюк у дитини виробиться оптимістичне, здорове бачення світу та його законів, 

вона знатиме, якщо не поступатися і робити добро, не ставати на бік зла, то в 

кінцвому результаті добро все-таки переможе [...] дитина після прочитання казок 

розуміє мораль напідсвідомому рівні, робить певні висновки» [282, c.204]. 

Авторка вдається до звуконаслідування, синестезії, щоб реципієнт відчув 

образ, відображає за допомогою контрасту зміни персонажів, залучає рефлексії 

героїв, аби спонукати читача до самоаналізу. 

Перипетії становлення вільної держави, пов’язані з відкиданням радянського 

спадку, комплексу меншовартості, актуалізують проблему етноідентифікації, що 

насамперед виявляється в мові, яка визначає думку і чуття – онтологічні концепції 

інобуття. Вербальну фантасмагорію втілює І. Калинець у циклі «Дурні казки». 

Дотепні й повчальні розповіді про невидимий світ, який оточує людину, 

розкривають красу і багатство духового скарбу. Письменник вдається до мовної гри, 

аби створити художній образ, коли складники слова стають характеристикою героїв. 

Ономатопея виступає домінантою твору «Скрипцьо та інші». Компанія дверних і 

віконних звуків утілена в Рипуньо, Скрегітку Шкрибляків, Скімлюха, котрих 

знищує мер Оливняк. Прикметно, що розповідач долучає назви місцин та пам’яток 

Львова (Вірменска, Сербська, Руська, Замарстинів, площа Ринок), надаючи 

достовірності подіям і творцям рипіння, зойків, гарчання, писків, шкребіння, хрипу. 

Водночас він звертає увагу на проблему занедбаної старовини. За допомогою 

вигуків увиразнено персонажів замальовки «Дзуська та інші». Домівки трьох друзів 

не тільки зберігають історію розвитку людства у речах (млинок, бронзова ступка 

моздір, надтріснута карафа), але й визначають відповідне змістове наповнення бесід. 

Обожнюваний Дзуською запах кави спонукає до поезії, неодмінний супутник 

Дриська перець забезпечує гостроту анекдотів, а медвяний клеїк вина Цюні заохочує 

співати. Демінутив і аугментатив окреслюють «Фуркальце та інших» (Фурдичко, 

Фурдикало). Фуртак уособлює мізантропа й егоцентрика. Натомість на прикладі 

розмаїтого тріо доведено важливість поважати відмінність іншого та діяти спільно. 
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Завдяки суфіксам презентовано родовід «найкращого захисту від трафунків» у творі 

«Парасольцьо та інші». Найменування прадіда й діда, тата і брата, зятя, кума, 

небожа й кузина, вуйка і стрия, швагра, сусіда відображають українські прізвища 

(Парасолець, Парасоленко, Парасольченко тощо). День Розкритих Парасольок, який 

автор порівнює зі святом квітів, виказує брак яскравих емоцій, котрі губляться в 

рутині. Джерелом відпочинку душі є зустрічі з близькими та веселощі малечі, а 

гарантією досягнути мети – об’єднання громади. 

Синтез вербального й аудіального рівнів, склад і нота, постає стрижнем історії 

«О-ля-ля та інші». У веселих перипетіях сміховинки заявлено важливі виховні 

питання. Письменник наголошує на свободі вибору дитини, визнаючи критерієм 

щастя – радість життя. Метатеза допомагає створити героїв оповідання «Фон Те та 

інші». Самостійність апаратів зумовлює переосмислення себе господарями. Якщо 

спочатку фона Ле і фон Те наслідують звички соціуму, обговорюючи чужі проблеми 

(«співслухівники»), то згодом зосереджуються на внутрішньому світі одне одного, 

відкидаючи заздрість, чутки, порожні балачки про гроші й політику, захоплюються 

та насолоджуються життям. Психологічний аспект людської натури викривають 

«Соляник та інші». Автор показує антиномічних реципієнтів, де перші постійно 

скиглять і нарікають на долю, другі, навпаки, цінують дане. Крім того, він 

підкреслює значущість кожного складника різноманітного макрокосму. І. Калинець 

поєднує дитяче й доросле сприйняття і тлумачення у смисловому обширі казок, що 

доводить полісемантичне означення «дурні». Його можна інтерпретувати абсурдом 

зображених подій та персонажів чи унікальною рецепцією малечі, здатної до 

безмежної метафоризації, або трактувати антитезою з огляду на підтекст історій. 

Адже збірка розкриває багатство української мови, котрій властива узгодженість 

форми і змісту, яка охоплює фонетичний, морфологічний та лексичний рівні, 

спонукає до образного мислення, праці уяви, закликає пізнавати, аналізувати власну 

сутність, досягаючи  гармонії розуму, слова й душі. 

Поєднання усіх аспектів, які визначають формування особистості у сучасному 

контексті представляє Валентина Мастерова. Психологічні новели письменниці 

ґрунтуються на градації, що акцентує межову ситуацію розповідей. Прикметно, що 
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новелістичний пуант є визначальним в оповіданнях авторки. Вона презентує 

фемінне письмо (еліптичні конструкції, мозаїчна побудова, потік свідомості), 

підкреслює, що від поступу маленької людини залежить буття родини, громади, 

нації, держави та висвітлює колізії дійсності крізь призму дитячого світосприйняття, 

окреслює візію себе і навколишнього найменш захищеними та найбільш щирими. 

Діти, різні за віком, ставлять спільні питання до оточення, що змушує дорослішати 

через байдужість, жорстокість, лицемірство, які завдають болю та страждань, 

позбавляють щирості, знищують наївність, відкритість, а інколи – забирають 

найдорожчих, прирікаючи малечу на самоту, злидні й риторичні «чому?». 

Принадність і казковість дитячого світу розкрито в трагічній замальовці 

«Крила». Основна частина твору презентована у діалозі Власі та Іванка: зринають 

прадавні уявлення про русалок, очуднюються речі, природа, виникає прагнення 

пізнати невідоме. Водночас актуалізовано проблеми дорослих: невмотивовані 

емоційні зриви батьків і вчителів, які виплескують злість, агресію, невдачу, нестатки 

у криках та побоях нащадків; марне очікування спадкоємця, оскільки народжуються 

лише дівчата; справжню цінність дитини, яку найкраще розуміють бездітні пари. 

Казка польоту закінчується смертельним падінням хлопчика, прозою життя. У 

нещасному випадку немає винних: уява, недогляд, випадок, необережність – все це 

не має значення, бо мить вирішує долю. Порівняння Іванка з янголом, висловлене 

Власею має амбівалентну семантику: це натяк на трагічний фінал, коли безгрішну 

душу забере Господь, і безтілесний політ «убитого» птаха, який здійснив мрію. 

У низці творів письменниці діти є другорядними персонажами, але в цих 

історіях висвітлена їх залежність від батьків і оточення. У новелі «Не той» 

центральною героїнею виступає приречена на сирітство щойно народжена дівчинка, 

мати якої помирає під час пологів. Михайло вкладає в донечку душу, зробивши її 

своїм всесвітом. Переймаючись за хвору дитину, він приїздить до міста, де 

зіштовхується з тотальною байдужістю. Найгірше, що її демонстрація відбувається у 

лікарні. Міліціонери, котрі мають захищати закон, забивають чоловіка, позбавляючи 

малу рідні. Тож улюблениця тата стане вихованкою дитбудинку. Натомість у 

«Вишеньці» Миколку краде рідний батько, який знайшов коханку. Він забирає 
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дитину в матері, розриваючи кревний зв'язок, деформує світосприйняття хлопчика, 

відриваючи його від коріння – Батьківщини. Микола стає зрусифікованим грубим 

молодиком, який відштовхує неньку, обізвавши божевільною. Долю дитини вкотре 

вирішують за неї, що призводить до скаліченого майбуття. 

Окрему групу становлять твори про небажаних і нелюбих дітей. У новелі 

«Брати» розкрито трагедію родини. Алкоголік зриває злість на дружині та дітях. Він 

позбавляє старшого сина права на освіту, робить його рабом, відбирає фізичне і 

психічне здоров’я, наслідком чого стають напади епілепсії, нервовий тик, судоми та 

сивина у молодого хлопця, котрий не здатний захищатися, наче вибачається за своє 

існування та вмирає у магазині. Дебелий Гришка виступає персонажем-двійником 

дядька Миколи, який закінчує розпочату батьком страту Василя. «Кат сім’ї» та 

виснажена побоями жінка мають ще одну дитину – сина-інваліда, який виявляється 

єдиним, хто дбає про брата, замерзає на кладовищі, обійнявши хрест на його могилі. 

Федюня вищий за т.зв. нормальних людей, він розуміє сенс буття, вкладаючи його в 

міркування. Валентина Мастерова відображує страшне існування двох дорослих 

людей, які змушені бути подружжям. Поведінка тата і свідомий вибір не втручатися 

та не опиратися матері призводить до смерті обох її дітей. Письменниця наголошує 

на вбивчій байдужості оточення. Назва твору – «Брати» – виказує задум авторки, яка 

у символі вбачає взірець істинної любові, що полягає в захисті хворого, в опіці 

ближнього, терплячості, самопожертві. 

Проблема сирітства за живих батьків розкрита у творах «Дідові чоботи» й 

«Сиродій», об’єднаних рефлексіями персонажів-дітей. Безіменна дівчинка та                   

11-річний Мишко відповідають за гріхи своїх батьків. Матері дітей залишають 

малих напризволяще, трактують їх помилкою, тягарем, непотребом. «Сиродій» – це 

сповідь маленької дівчинки, суцільний потік свідомості дитини, в якому зміщено 

час (спогади і сьогодення), оскільки зосереджений у просторі «тут-і-зараз». 

Осердям, навколо якого відбуваються перипетії, постає приїзд батька. Мала 

запам’ятовує кожну деталь в емоціях, одязі, вчинках оточення, тому що може 

поговорити лише із собою, створивши свій світ, осяяний власним теплом. 

Народжена від невідомого коханця матері молодша дочка обожнює тата-вітчима, не 
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відчуває ненависті, злості, заздрості, витримує щоденні побої, зневагу баби-діда, 

хоче догодити усім, пишаючись вродою нені, силою батька-військового, розумом 

сестер. Сім’я визначає дівчинку цапом відбувайлом, звинувачуючи її у слабкості 

матері, яка, бажаючи позбутися живої згадки, пробує задушити рідне маля. Жінка 

виявляється заслабкою – не здатна ані стати вбивцею, ані бути мамою, віддавши 

«байстрюка» до дитячого будинку. Та навіть втративши найближчих, дитина чекає 

на приїзд татка, яким пишається її родина. Розкриваючи світ дівчинки, Валентина 

Мастерова підкреслює власний біль за малу, не тільки позбавляючи героїню імені, 

але й наголошуючи на її зайвості в означеннях членів родини: «Хоч би воно на очі 

не перлося»; «Куди ти, не лізь, загидиш його»; «часто називає мене 

пришелепкуватою»; «Хоча б умили, а то ж гидко». Письменниця показує 

ілюзорність сім’ї, яка тримається на страху і почутті провини. Згадка про сиродій 

стає кульмінацією в житті дитини, вибухом накопиченої ненависті зрадженого 

чоловіка до дружини. Незважаючи на закінчення історії маленької білявої 

блакитноокої дівчинки у родині-катівні, доля героїні лишається незнаною. Авторка 

вдається до відкритого фіналу, надаючи реципієнту поміркувати, чи зможе дівча 

зберегти доброту, щирість і любов до людей після подібного досвіду. Новела 

«Дідові чоботи» утворює з попереднім текстом дилогію. Народженого від 

одруженого чоловіка хлопчика виховують бабуся з дідусем, для яких онук є сенсом 

життя. Михайлик – антипод неньки– хазяйнує, допомагає старим. Насилля – єдине, 

чого боїться дитина. Тому він не може дати відсіч ані напіврідному брату Сашку, ані 

дружині батька, «культурній Галі», яка, маючи власних дітей, зриває ненависть за 

чоловікову зраду на беззахисному малому. Недаремно в зовнішності підкреслено 

дорослу деталь – серйозні очі, в яких наче відбивається пережите. Найбільшим 

бажанням спраглого знань та мандрів, працьовитого й сором’язливого Михайлика 

стають дідові чоботи, які хлопчик ототожнює з казковими скороходами. Однак мрія 

розбивається через втручання-нагадування невмотивованих скарг. Коли малий 

отримує бажане, то переживає найбільшу кривду в житті. Оберігаючи скарб, він 

уперше захищає себе від Сашка. Проте замість вислухати і почути онука, «останню 

любов ображеної немолодої людини», дідусь вдаряє Мишка, задовольняючи примху 
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кривдників. Осмислення ганебності вчинку літнім чоловіком відбулося одразу, та 

умовного способу життя не знає. Тихий плач дитини стає криком «на весь світ». 

Старий швидко від’їжджає, радше тікає від себе. Михайлик позбувається жаданих 

чобіт, оскільки вони втілювали для нього непорушність дідусевої любові, захист і 

авторитет якої зник за мить. Зіставлення двох світів – дитячого та дорослого – 

витворено за фрагментарної побудови тексту. Роздуми хлопчика чергуються з 

розповіддю наратора, що створює ефект присутності й перетворює читача на 

безпосереднього свідка події.  

Центральний образ крил (однойменна збірка і твір) набуває символічного 

значення, підкреслює внутрішню свободу дітей. Первинно крилами наділений 

кожний. Духовне вдосконалення та душевна чистота є запорукою лету – 

самовдосконалення. Відмова розвитку зумовлює деградацію. Поламані крила 

символізують спотворену, скривджену людину, яка не змогла опиратися недолі, 

тиску соціальних стереотипів, обставинам. Та надлам найчастіше відбувається у 

дитинстві. Аби увиразнити деструкцію чи поступ, авторка вживає градацію (фізичне 

– душевне – духове). Валентина Мастерова наголошує на щирості, наївності, 

відкритості малечі, вмінні чути всіх і все, підкреслює беззахисність, крихкість єства, 

що зіштовхується з лицемірством, жорстокістю та підлістю, застерігає від 

самознищення, оскільки саме діти виступають єдиною запорукою майбутнього 

існування людства. 

Проза останніх десятиліть ХХ ст. позбувається шаблонів радянського періоду, 

привертає увагу до внутрішньої людини (кордоцентризм), представляє розмаїті 

розважальні, повчальні, філософські твори для різної вікової аудиторії, визнаючи 

дитину всебічно розвиненою унікальною особистістю, здатною сприймати, 

аналізувати й вирішувати проблеми, часто даючи приклад порозуміння, 

толерантності та гуманності дорослим.  

Література для дітей та про дітей висвітлює особливості чуттєвої рецепції та 

інтерпретації світу. Письменники досліджують чинники розвитку людини, причини 

деформації первинного сприйняття, що руйнують межу добра і зла. Фантастична 

розповідь стає достовірною, алегорія – легким до розгадки натяком, історія – уроком 
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для сучасних і прийдешніх поколінь. Вибір формальних та змістових складників 

залежить від мети автора, його пріоритетів, розуміння місця людини у системі 

онтологічних координат. Прозаїки відтворюють свої спогади, порушують історичні, 

соціальні, психологічні й філософські аспекти, досліджують ініціації, 

співвідношення макро- і мікрокосмосу, внутрішні та зовнішні чинники зміни єства, 

роль індивіда у створенні цілісної картини буття. Аналіз особливостей сенситивного 

сприйняття передбачає граничну щирість візії почутого, побаченого й пережитого.  

Автори залучають вказівні назви та відкриті фінали, вдаються до сугестії, 

презентують адаптації, стилізації, уживають різні зображально-виражальні засоби 

(контраст, еліпс, паралелізм, антитеза, епітет, звуконаслідування, риторичні фігури, 

метафора, порівняння, символ, градація), прийоми (замовчування, ефект 

несподіванки, умовний діалог). Художні знахідки підкреслюють смисловий пуант, 

сприяють цілісності твору, яку забезпечує ідіостильова домінанта, що визначає 

жанр, а саме: мініатюри, образки, ескізи, щоденник, лист, новела, казка, байка, 

притча, оповідання, фантасмагорія та їх різновиди (автобіографічні, епістолярні, 

щоденникові, фантастичні, пригодницькі, побутові, анімалістичні, філософські, 

психологічні, параболічні, морально-дидактичні, екзистенційні, сугестивні, 

пізнавальні), прояви жанрової дифузії (казка-повчання, -парабола, -легенда; 

оповідання-притча, -рефлексія, -метафора, -дума, -легенда, -анекдот).  

Актуалізація голосів речей, флори й фауни визначає протиставлення соціуму, 

лицемірних подвійних стандартів, істинній природі. Дисонанс зумовлює 

відокремленість внутрішнього та зовнішнього, обличчя і маски. Роздвоєність долає 

самопізнання, етногенетична пам’ять, вольові імперативи, духовні й духові 

пріоритети. Прозаїки доводять неповторність кожної істоти завдяки вербалізації 

почуттєвої та відчуттєвої рецепцій. Лейтмотивом прози є відсутність вікового 

трактування «дитини», в якому переважають не фізіологічні показники, а специфіка 

пізнання, сприйняття і осягнення себе та довкілля: виринають правдавні основи 

буття, котрі ґрунтуються на оживленні, очудненні, вірі без доказів, паритеті 

унікального мікро- і макрокосму. Тому збереження дитини (відкритість, жага 
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пізнання, ототожненні емоції, думки, слова та чину) в людині є запорукою поступу 

від індивіда до особистості. 

 

3.2. Самоаналіз у художньому дискурсі буття  

 

Людина – унікальна істота, в якій поєднано дух, душу, розум і тіло, що 

визначають багатовимірність комунікативного поля, де чільне місце посідає 

література. Письменники з’ясовують вплив різних чинників на формування особи, 

висвітлюють еволюцію або деградацію, вибір світоглядних орієнтирів та морально-

етичних принципів у різних часових та просторових координатах, презентуючи 

художню онтологію крізь призму самобуття; досліджують константи, які 

змінюються чи зберігають семантику в різних контекстах, зважаючи на суб’єктивну 

й об’єктивну рецепцію та інтерпретацію. 

 

3.2.1. Проблематико-тематична візія письменства кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

 

Якщо до кінця ХІХ ст. у літературі переважає показ типових персонажів і 

почуттів, то розвиток гуманітаристики у ХХ ст., передусім психології, стає 

потужним чинником індивідуалізації героя, спонукає зосередити увагу на 

внутрішньому світі, крізь призму якого відображають розмаїті аспекти життя. 

Письменники наголошують на незворотніх змінах, пов’язаних насамперед із 

нівеляцією особи, спричиненою тотальною байдужістю через пріоритет 

матеріального над духовим та духовним.  

Дегуманізацію соціуму П. Грабовський розкриває за допомогою антитези в 

соціально-психологічних оповіданнях. У творі «Цуценя» бажання мати живу 

іграшку зумовлює напад агресії та вбивство. Виклад – суцільний полілог, який 

переривають дії, відповідні емоційному стану співрозмовників. Дяк-п’яничка і 

байдужий до всіх та всього «благий» о. Степан протиставлені селянину Якиму в 

тональності й побудові реплік. Першому чоловікові притаманні уривчасті фрази, 

лайка, другому – рефрен як єдиний коментар-відповідь («все від Бога»), третьому – 
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розлогі речення, що виявляють толерантне ставлення до присутніх та вихованість 

господаря. Твір «Цуценя» підписане одним із авторських псевдонімів – «Панько». 

Тут можна вбачати паралелі з оповідачем-пасічником М. Гоголя («Рудий Панько). 

Він зацікавлює читача за допомогою еліптичних конструкцій, робить його 

мимовільним учасником і свідком події. Драматизація зображеної перипетії через 

мовленнєву характеристику-дію персонажів передбачає спонтанність вчинку та 

забезпечує емоційну напругу. Оповідання «Червоний жупан» викриває марність 

духового відродження. Письменник занурює читача в історію за допомогою 

детальних описів природи, устрою, будівель, організації установ, локальної лексики 

(якутська мова), що забезпечує достовірність зображених подій. Він також 

послуговується мовленнєвою характеристикою персонажів, окреслюючи їхній 

статус у певній спільноті й самоідентифікацію. Рабська психологія літнього 

чоловіка викрита у сталому повторі слова «тойон» (пан). Дідусь благає допомогти, 

плаче й кланяється. У відповідь старий чує образливе «акари» (дурень), 

супроводжуване побиттям, лайкою, глузуванням. Знущання з людини поважного 

віку визначає рівень деградації керманичів, які подібні чиновникам на Батьківщині 

автора, де статус понад усе, а моральні якості – ніщо. Спустошена земля суголосна 

мешканцям зображеного краю, котрі не зважають на людський біль, навпаки, 

відверто знущаються і принижують вбитого горем збіднілого господаря. В образі 

самотнього борця за скривджених впізнавані Дон Кіхот М. де Сервантеса та 

Простодушний Вольтера.  

Трагедія індивіда виказує масштабну хворобу – самознищення людей. 

Порушена проблема є лейтмотивом  оповідання «В тайге», що складає дилогію з 

попереднім твором: морок і мороз, які тиснуть на груди, перекривають кисень. 

Розповідач матеріалізує природні явища в образах «мисливців» та переслідувачів. 

Німим свідком жорстокого вбивства стає тайга, що поглинає безліч таємниць у 

своєму інфернальному світі. Розправа має амбівалентне тлумачення. Староста з 

помічниками вважають смерть справедливим покаранням за крадіжку. Хоча 

вбивство сусіда викликає сум’яття через спалахи сумління. Тобто виникає проблема 
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співвідношення речі та людини. Саме тому відсутній публічний розгляд справи і 

наявний сховок-поховання у лісі.  

Філософські категорії життя і смерті, свободи й рабства досліджує герой поезії 

в прозі «На далекій півночі» – автопортрет-провіщення, передбачення власної 

смерті на чужині. Alter ego автора продовжує ідейно-духовний герць – розкриває 

душу на папері. Можливо, історія сивого чоловіка нагадує казку, але взірець його 

звитяги і патріотизму – імператив для прийдешніх поколінь.  

У невеликому прозовому доробку П. Грабовський охоплює значний спектр 

питань, які визначають особистий, громадський, соціальний та національний виміри 

життя людини. За допомогою антитези, зосередженої на образному й мовному 

рівнях, автор констатує неподоланність прірви між маргіналом і особистістю, а 

завдяки паралелізму він сугерює читача, змушує його взяти участь в осмисленні 

порушених проблем у співпереживанні героям. 

Проекція «людина – родина – спільнота» виступає домінантою творчості               

С. Яричевського, який виявляє чинники розвитку індивіда [394]. Важливим 

складником текстової організації стає повторюваний наратив, який визначає 

смислові акценти у художньому творі. В основу оповідання «Над колискою сина» 

покладено діалог мами й немовляти. Прозові вставки між пісенними рядками 

варіюються залежно від реакції співрозмовника у колисці, який виражає емоції 

усмішкою (згода) чи плачем (обурення). Унікальне поєднання вербального і 

чуттєвого відображає цілісність душі й тіла, розуму та серця в думках, словах, 

вчинках людини. Рефрен – «Спи, дитинко, спи, // Очка зажмури!..» – забезпечує 

неспішний темп викладу і дозволяє адресату осмислити неньчині історії. Спочатку 

жінка висвітлює долю селянина – «гвинтика» системи. Згодом окреслює шлях 

пасіонарія, здатного до самопожертви. Почувши про віру в себе і допомогу людям, 

дитина усміхнулась. Мама зрозуміла вибір хлопчика й продовжила співати, аби 

сповнити любов’ю майбутнього «посланця ангела правди».    

Псевдородину зображено в оповіданні «Сестричка приїхала!..». Розмірений 

темп життя містечка порушує приїзд старшої доньки сторожа, яка викликає спектр 

розмаїтих емоцій (захват, цікавість, обурення, заздрість). Шанобливе ставлення 
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через багате вбрання і статус вчительки дітей панів виказує хибний стереотип, коли 

атрибути є оцінкою індивіда. Опис приїзду панночки до батьків супроводжується 

незначущими, на перший погляд, деталями, як-от: горда постава красуні, владні 

жести великоміської панни, поцілунок рук батька-матері, обійми молодших сестер. 

Такі деталі формують уявну картину картину щасливої сім’ї. Та ідилію порушує 

стислий екскурс наратора у минуле Антосі: в кількох реченнях показано шлях від 

перспективної виховательки до гувернантки-повії. Доцільно зауважити, що 

письменник не вдається до окличних емоційних інтонацій – навпаки, зберігаючи 

розмірену манеру викладу, наголошує на вражаючій смиренності, виборі та згоді 

батьків, які мовчки спостерігають за самознищенням власної дитини. Вони 

сприймають доньку за ляльку, про що свідчить зменшувальне ім’я дівчини, 

ставлення до молодших дітей, які наслідують манірність сестри. Інфантилізм 

позбавляє Антосю відповідальності, звільняє від «зайвих» думок. Назва, «Сестричка 

приїхала», виступає важливим змісто- і структуротвірним складником: регулює 

темп розповіді, утворює контраст між образом, подією та їх сприйняттям (дорослим 

/ дитячим, ілюзорним / дійсним). Початкове твердження огортає читача спокоєм 

радісного єднання родини, але фінальний повтор наголошує на її знищенні, 

оманливому сподіванні виправити скоєне батьками. 

Вплив соціуму, який часто деформує людину, втілено в образах маленьких 

подорожніх, які пізнають життя («Діти»). Розповідач підкреслює первинну чистоту 

героїв, що виявлена у відкритості світу («простягали свої руки, линули серцем»). 

Соціалізація набуває гротескового зображення: безліч облич, що нагадують сфінкса 

чи мару, від яких «віяло гробом». Опинившись у круговерті масок-химер, герої 

приєднуються до гонитви «за маревом неохватного щастя». Карнавал навчає не 

жити, а грати, відкидає того, хто наважиться порушити правила загальноприйнятого 

дійства. Тому соціум ототожнено з хуртовиною, котра «огортає ледовими 

обіймами». Засиллю личини протистоїть неназване божество: Абсолют утілює силу 

надії; казковий феномен – допомогу, диво; метафоричне уособлення Божої любові – 

прірву між небом і землею; великий світ перетворюється на карнавал-антисвіт, в 

якому не люди – маріонетки. Маскарад навчив боронити власне «Я», проте 
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назавжди забрав щирість, віру в дива і безмежну довіру, притаманні лише дітям, про 

що свідчить змінний повтор – «та не були вже діти». 

Наслідки деформації особи представляє герой твору «Святий». Чоловік сам 

себе сакралізує, нав’язуючи свій образ в орелі оточенню, котре підхоплює гру 

заради грошей. Інтонаційно змінюючи повторюваний наратив, додаючи відповідні 

вигуки, розповідач змінює оцінку персонажа, залучає реципієнта до смислової та 

мовної гри, презентує композиційні акценти. Розповідне речення відкриває твір, 

налаштовуючи на сакральну постать. Потім триває портретування чоловіка з 

ретельним описом його т.зв. добрих справ («Він був святий…» – зав’язка), 

зіставлення істинного й лицемірного ставлення («Ах, добрий – святий!» – розвиток 

дії), перелік найгірших учинків персонажа, що зривають личину порядності та 

вдаваного меценатства («О святий!» – кульмінація), розчарування у псевдо 

сакральності, досягнення ефекту оманливого сподівання («А він був святий. Ох – 

святий!» – розв’язка). Чоловік вивищується над рештою лише завдяки сумнівним 

статкам. Він уособлює коло обраних, які вважають себе найкращими 

представниками людства, проте насправді вартують хіба що жалощів, оскільки не 

пізнали щирості почуттів, розкошів мислення і поступу. Завдяки еліпсам досягнуто 

ефекту зрозумілої недомовленості, а варіативний повтор викриває вдавану та 

справжню людину.  

Синтез особистісного, родинного, соціального набуває національної проекції в 

осмисленні української історії.  Повторюваним наративом і назвою твору є рядок 

пісні: «Помалу, помалу, братику грай…». Автор вибудовує умовний діалог з 

читачем, ненав’язливо нагадуючи чільну думку і розширюючи її значеннєві межі. 

Казка зумовлює переосмислення сучасних подій. Письменник презентує проекцію: 

минуле – сучасне – майбутнє на основі синтезу фольклорних («Казка про калинову 

сопілку») та історичних (визвольні змагання) джерел. Він порушує проблему 

невідповідності поколінь, пасивність яких ототожнена з гріхом Каїна, вбивством 

здобутків «кревних» предків. Тож духовна зрада стає найгіршим злочином, оскільки 

її наслідки невпинно зростають і можуть досягти кульмінації без вороття: знищення 

брата – родини – нації – країни. (До речі, образ біблійного героя наявний у творах 
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«Серце мовить», «Каїн», «Пещені діти».) Семантика братовбивства зазнає градації 

завдяки пришвидшенню темпу розповіді, чуттєвості викладу: повтор додає 

емоційності, чому сприяє залучення еліпсів, риторичних звернень і питань. 

Смислова кульмінація відбувається наприкінці твору, коли пісня об’єднує три 

генерації: минуле (кобзар), сучасне (простолюдин), майбутнє (немовля). 

Письменник наголошує на збереженні пам’яті (пісня вже не помалу, не тихо пливе, 

а «голосно дзвенить», аби нація прокинулася), без якої людина і країна приречені на 

забуття. 

С. Яричевський називає проаналізовані твори поемами в прозі, адже тут є і 

пафос, і ліризм, і сатира. Змістова насиченість невеликих за обсягом історій 

направду вражає. Оксана Івасюк зауважує, що вони «видаються незамуленим 

джерелом, вода якого порівняно з дистильовано очищеною “цивілізацією” зберегла 

смак і чистоту первісної природи» [496, c.7]. Автор порушує загальнолюдські 

проблеми, які проектуються на вищий, національний, рівень осмислення. 

Антигуманізм і засилля масок детермінує появу «зайвої» людини, втілену в 

героях А. Тесленка [403], який розкриває соціальні й політичні колізії крізь призму 

переживань індивіда, досліджує протистояння особи й оточення у межових 

ситуаціях. Спроби змінити усталений устрій втілено у проявах затамованої агресії, в 

насиллі (психологічному / фізичному) над родиною, оточенням чи самогубстві. Так, 

в оповіданні «Хуторяночка» портрет складає нарація героїні та невербальні акценти. 

Дівчина відкривається перед людьми. Вона очікує на розуміння, підтримку, 

співчуття, нотує кожен жест і слово, бо сподівається реалізувати мрію про родинне 

щастя. Проте перехожі, сусіди, прочани, меркантильні кавалери, продажні судді 

ставляться байдуже до духовних порухів Марини, глузуючи з її «банальних» 

роздумів, користуючись примарними надіями щирої односельчанки, що призводить 

до трагічних наслідків.  

Проблема лицемірства поглиблена у творі «Любов до ближнього», в якому 

назва виражає сарказм автора, оповідача і героя щодо зображених подій. 

Абсурдність світу посилюється розривом уявлень про Божу милість на землі й на 

небі – релігія та віра. Жорстокість і лицемірство ченців призводять до скоєння 
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ревним християнином найтяжчого гріха, останній спалах віри якого втілено в 

риторичному проханні про вбивство. Скоївши суїцид, парубок забирає у пекло й 

самих церковників. Наратор не засуджує хлопця, про що свідчить метаморфоза: 

після смерті скалічений молодий старець перетворюється на «козака», над яким 

«голосить вітер», а сніг витворює могилу, приймаючи самогубцю.  

Прикметно, що А. Тесленко представляє різні форми вияву болю і страждань. 

Дівчина обирає емоційний вибух, юнак – мовчанку, а Грицько Куделя викрикує 

недолю, риторично звертаючись до можновладців. Герой твору «Тяжко» зневажає 

брехливих керманичів («У, пики!») та всіх, хто принижується задля матеріальних 

благ («У, гади!»). Стримування агресії призводить до вибуху – суїциду.  

Приреченість людини в абсурдному світі розкрита у роздумах Пилипа 

Жалдака. Мозаїка записів діаріушу талановитого юнака складає оповідання «Що б з 

мене було». Тямущий хлопець помирає через неможливість реалізуватися. 

Неминучість і звичність подібної розв’язки проектується на долю інших героїв, що 

виказують автоалюзії прозаїка (Миколка – «Школяр», Андрій – «Мати»). 

Антигуманізм виступає константою соціуму, доказом чого стає розкриття 

суїцидальних мотивів у середовищі свідомої інтелігенції, коли герої новелістичних 

творів є збірним речником автора. «Прощай, життя!» (помітні автоалюзії – «Поганяй 

до ями!») має підзаголовок «З щоденника одного самовбивці», який одразу 

характеризує структуру твору та налаштовує на трагічний фінал. Тавро заслання 

перетворює молодого вчителя на пияку, свідомого марності свого буття. Заповіт-

прохання викриває боротьбу індивіда проти системи, де переможець відомий 

заздалегідь. Вона відкидає кожного, хто наважиться порушити її закони, змінити 

правила виживання. Чоловік свідомий свого безсилля, проте він сублімує 

переживання у щоденниковій сповіді, аби застерегти, чи надихнути, прийдешні 

покоління, пояснити власний вчинок неможливістю бути «нулем», сірою масою.  

Драматизація твору «Да здравствуєт небитіє!», в еліптичних конструкціях 

полілогу, надає суїцидальній проблематиці сконденсованого вияву. В образі 

Кривинюка висвітлена типова доля знедолених. Випадкові співмешканці хлопця 

представляють інтелігенцію – зраджений «паствою» учитель та коханою семінарист. 
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Чоловіки, з огляду на власний досвід, шукають відповіді на філософське питання: 

«Що робить, як жить?», котре виступає смисловим осердям дискусії трьох чоловіків. 

Неосвічений Петро шанує нових друзів через вищий статус, але юнаки тлумачать 

людину зосередженням зла, суспільство – звіринцем. Горілка стає засобом забуття і 

сугестивним елементом. Герої насолоджуються миттю, байдужі до майбутнього, в 

яке не вірять. Варто наголосити на зміні назви оповідання. «Да здравствуєт 

небитіє!» відображає становище індивідів, які фізично існують без розвитку душі й 

розуму. Перше найменування твору – «Геть життя» – перегукується із «Прощай, 

життя». Та вчитель обирає самогубство через відсутність самореалізації, а філософи-

робітники відкидають життя (бунт проти абсурду), не сполучаючи теперішнє з 

майбутнім.  

Прозаїк відображає спотворену дійсність, в якій людина, позбавлена внаслідок 

зовнішніх чинників орієнтирів, фактично відсутня у часопросторі. Сконденсованість 

дії зумовлює вибір жанру – оповідання, новела, нарис, малюнок. Псевдобуття 

прирікає до самогубства чи витворює живих мерців («У городі», «За пашпортом», 

«В пазурях у людини»). Валерія Смілянська слушно вказує на мовленнєву 

індивідуалізацію персонажів: «Тесленко наділяє кожного свого героя характерною 

для нього мовою – зі своєю лексикою, улюбленими слівцями й зворотами – аж до 

лайки й жаргону, з своєю ритмікою, зумовленою напруженням почуттів, живими 

інтонаціями» [352, c.79]. Висвітлюючи поневіряння та рефлексії героїв, письменник 

вдається до антитези, яка підкреслює дисгармонію соціуму, швидкоплинність і 

нікчемність існування на противагу вічній величній природі; риторичних формул, 

аби унаочнити безвихідь приреченої «зайвої» людини; еліптичних конструкцій, 

«“схвильованого” синтаксису» [295, с.169], щоб відобразити межовий стан 

персонажа. 

«Зайвість» у родинному зрізі досліджує О. Турянський (псевд. Іван Думка), 

вдаючись до філософських образків, які, за авторським визначенням, є 

«фотографіями із життя», що порушують онтологічні проблеми [396]. Тому                     

Р. Федорів зазначає: «Турянський, очевидно, належить до митців, які можуть 

творити тільки на основі баченого й пережитого. Він – письменник досвіду» [416, 
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с.15]. В оповіданні «Ей, коб мене були вчили» зображено святкування родини 

випуску гімназиста, на яке запрошено односельців. Виклад – полілог, основою 

котрого стає питання освіти, зокрема, необхідність / марність навчання, користь 

здобуття знань і подальшого застосування. У родинному застіллі превалює 

гуртування за віком, статтю, інтересами. Письменник влучно відтворює аспекти, які 

цікавлять чоловіків (економіка, політика, громадські питання – «Січ», ополячення), 

жінок (побутові проблеми, дитячі клопоти, обговорення молодих пар), людей 

поважного віку (модерні порядки, видозміни усталених звичаїв), молодь (розваги й 

освіта, реалізація власних здібностей, цілі). Відображаючи звичний галас 

одночасних розмов, прозаїк відтворює відмінні тональності, які занурюють читача у 

дійство, долучають як співрозмовника, котрий переживає сум, радість, 

розчарування, біль, веселощі, тугу тощо. В репліках звичайних селян переважають 

розмовні форми, діалектизми, емоційність у доказі своїх переконань (оклики, 

апеляція, спонукання) із залученням прислів’їв та приказок. Опертя на звичаєву 

мораль та народну мудрість виступає беззаперечним аргументом у полеміці. 

Випускник гімназії має на меті захистити обраний фах філософа, пояснити свій 

вибір незрозумілої односельцям «сродної праці». Натомість сільські трударі 

прагнуть переконати юнака у фінансовому добробуті, який забезпечить чин 

священика. Зіставлення ідеального і матеріального в оксимороні, коли чи не 

найбільш духовна професія окреслена винятково в практично-прагматичному 

вимірі, постає осердям конфлікту не тільки поколінь, але й світоглядних орієнтирів. 

Це вічна полеміка, що завжди створюватиме своєрідний кордон між провідниками 

та паствою. Проте без перших поступ другої неможливий. 

Варто зазначити, що наратор індивідуалізує присутніх непомітними, однак 

влучними деталями: в тітки Хими «добре кури ведуться», Павло – «учена голова» і 

тому «пан», Степан Бець – «консерватист», у коморі якого висить «торішнє сало», 

дружина вуйка Костя Єгомосця – «хлопська феміністка». Він передає читачу свою 

любов до персонажів-співрозмовників, одразу виступаючи у кількох ролях (учасник, 

спостерігач, коментатор). Він є водночас і автором, і героєм, завдяки чому досягає 

ефекту присутності тут-і-зараз реципієнта. 
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В образку «Де сонце» О. Турянський зіставляє відмінне світосприйняття. 

Чотирилітній Михань і вісімдесятирічний Гарасим віднаходять спільне та відмінне у 

діалозі, що формує текст. Занурення у внутрішній світ представників різних 

генерацій дозволяє простежити іманентні риси людини, які посилюються, 

змінюються чи зникають протягом життя, корегуються досвідом або середовищем. 

Автор у тексті майже відсутній, що позначається на композиції літературного твору. 

Стисле введення-зав’язка дає реципієнту певне уявлення про сьогодення 

персонажів, де літній чоловік переживає самотність через втрату своїх ровесників-

сусідів і непотрібність-тягар власним дітям. Догляд за онуком стає відпочинком від 

постійних гризот, збиткувань та сварок. Прикметно, що малий опиняється у 

подібній ситуації. Він також не бачить уваги й ласки від батьків, прагнучи 

спілкування. Обидва вже або ще не цікаві оточенню як «фізично корисні» члени 

громади. Тож вони позбавлені права голосу, вимог і розуміння. Діалог дідуся та 

онука виступає жаданою вербальною сублімацією примусово схованих емоцій, 

потаємних образ, переживань. Розмова відбувається у кількарівневому обширі, 

залежно від адресанта. Тривалий життєвий шлях позначається на міркуваннях 

Гарасима, який обґрунтовує свої роздуми у почуттєвій площині, аргументуючи 

сказане. Чоловік підкреслює втрату духовного зв’язку між найближчими, які 

лишаються родиною тільки за кревним походженням. Він аналізує помилки 

минулого, перебуваючи у щасливих чи сумних спогадах, оскільки сучасне, як і 

майбутнє, позбавлене сенсу. Миханьо керується відчуттями, визначаючи показники 

емоційного ставлення у речах, що впливає на виклад – ситуативний, хаотичний. 

Хлопчик міркує про досяжне теперішнє (кашка, книжка, батіжок), поринаючи час 

від часу в уявні розмисли майбуття. Формальний діалог перетворюється на 

змістовний монолог – сповідь і звіряння бажань. Кульмінацією в цій дивній розмові 

й смисловим пуантом твору постає мимовільна згадка малого про відсутність у хаті 

Бога. Легкість, з якою дитина стверджує катастрофу власної родини, вражає старого, 

що втілено в авторській ремарці (приголомшення, грім та блискавка). Завдяки онуку 

дідусь усвідомлює незворотність деградації, розпаду сім’ї. Миханьо говорить те, про 

що Гарасим боявся подумати, але підсвідомо знав. Спустошений духовно чоловік 
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змушений визнати правоту малого: «Слова дитини були сприйняті дідом як 

формула, що затавровує бездушність, жорстокість, моральну сліпоту в сім’ї, 

спричинену тяжкими злиднями» [416, с.22].  

Прикметна гра світла й тіні, що заполонює хату. Якщо Миханьо запалюється 

сонцем, яке відповідає йому взаємністю, звідси, дарує промінь надії відродження 

духу в нащадкові роду, то Гарасима огортає сірість і холод, які вказують на 

загублені шанси виправити стан речей, відновити втрачену єдність близьких, за що 

відповідає голова родини. Господь благословляє дитя, оскільки воно ще не 

спотворене байдужістю прагматичного й всуціль матеріального, меркантильного 

дорослого світу. Малий здатний змінити фатальний плин історії, зберігши чистоту 

чуття – любові, милосердя, взаємодопомоги. Тож наявний параболізм твору                

«Де сонце» у кількох аспектах (релігійному, духовому й духовному). За жанром 

доречно виначити літературний текст притчею, де вербалізовано рефлексії 

персонажів, до яких, з огляду на порушені позачасові актуальні філософські 

питання, долучаються автор і реципієнт.  

Художньо інтрепретуючи «фотографії з життя», О. Турянський залучає у 

співавтори мовлення, котре виказує вікові, статусні, світоглядні особливості, 

почасти індивідуалізує персонажів. Автор підкреслює взаємозв’язок макро- і 

мікрокосму в онтологічному вимірі.  

Глобальна перебудова устрою вимагає особистісної трансформації на 

фізичному, духовому й духовному рівнях. Проте головною виступає сутність, яка 

визначає ступінь і межі внутрішніх змін, пере-або недооцінка котрої зумовлює 

трагедію життя, коли людина визначає себе «зайвою», що висвітлює О. Плющ 

(псевд. О. Дафненко, О. Дафне-Гедеренко, Смутненко). Обираючи нотатки за форму 

викладу, письменник вирізняє домінанти: інтимність, сповідальність, авторефлексії, 

психологізм, індивідуалізація, зміщення різних сфер (свідоме / підсвідоме, реальне / 

ірреальне, особисте / соціальне) [403]. Зазначені особливості зумовлені 

автобіографізмом нарації, адже, як зауважує Є. Нахлік, «… художній світ Плюща 

відбиває насамперед його власне світобачення і світовідчуття, кардіограму 

духовного розвитку, індивідуальну психологію автора […] в художньо-умовних, 
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символічних та алегоричних образах виразив власні почуття й думки – і виразив 

інтуїтивно, “з розгаряченою головою”, не спотворивши їх логікою розуму, 

раціоналістичним “упорядкуванням”» [299, c.7]. 

«Плач шаленого» – це деталізована фіксація свідомого духовного і фізичного 

суїциду, до якого вдаєсться обдарований, проте не геніальний, молодий композитор, 

не здатний впоратись із внутрішнім конфліктом уявних звершень та реальних 

здобутків. Музика постає alter ego Хмурченка. Прізвище героя визначає характер 

(задумливість, мовчазність). Головні події в житті юнака уособлюють свистілка 

(спогади про маму, дитинство), флейта (кохана Леся), скрипка (зустріч із 

італійським виконавцем). Втрачаючи або зрікаючись цих проявів, Петро знищує усі 

інструменти, крім фортепіано – себе. Невідповідність духового стрижня ілюзії 

обраності й меті (бути безсмертним), досягши рівня Бетховена і Шопена, зумовлює 

психологічний злам. Природа виступає джерелом натхнення, втілена у найкращих 

творах митця-спостерігача («Струмочок серед скель», «Вечірня мелодія природи», 

«Сердита хвиля», «Акорд природи перед сходом сонця»). Відсутність раціональної 

аналітики позбавляє юнака шансу подолати розрив домислу і вимислу. Чуття 

нікчемності, неповноцінності, непотрібності увиразнює надшвидкий урбаністичний 

ритм, що висвітлює байдужість чужих зустрічних. Недаремно розпач утілено в 

«похоронних» мелодіях та в останньому спалаху хворої фантазії – «Плачі шаленого»  

– своєрідному прижиттєвому пам’ятнику 20-річного хлопця. Оповідання має 

мозаїчну побудову (розповідь, емоційно-музичні ритмізовані вставки, умовний 

хронотоп, висвітлений у зміні часових (екскурси, спогади) та просторових (село, 

Київ, Петербург) локацій. Пазлова текстова організація відображає хаотичний 

надмірно емоційний стан персонажа, суголосний автору-наратору. 

У творі «Записки недужої людини» здібний ідеаліст деградує до зневіреної 

«руїни» через «утому від життя». Йдеться про свідоме психологічне насилля, коли 

хворий на сухоти, слабкий чоловік подвоює страждання образом жертви, цінуючи 

тільки у думках відданість дружини, яка виявляє духову вищість. Василь прагне 

«піти» (задуха – кашель – брак повітря і кров; сум – журба – забуття і страх), але 
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інстинкт самозбереження сильніший за самонавіювання («Я вмираю… Я жити 

хочу…»). Проте внутрішній суїцид посилює фізичну неміч і спричинює смерть.  

Вербалізація колізій триває у «Сповіді» з підзаголовком «Записки одного з 

багатьох». Захоплення розробками Ф. Ніцще призводить до самообману і 

самокатувань. Письменник візуалізує персонажа, наголошує на «блідості й 

мертвоті» обличчя, тобто виказує фінал життя сповідальника. Підзаголовок твору 

розкриває домінанту світосприйняття молоді, котра намагається відповідати 

новітнім тенденціям доби, обираючи невластиві маски. Невідповідність між бути і 

здаватися викликає конфлікт, подоланням якого видається самогубство, що можна 

трактувати або ескапізмом, або викликом. Герой зневірюється в обраності, визнає 

належність до звичайних істот у зустрічі з повією. Хлопець ототожнює себе з 

розбитим склом (друзки пляшки, склянки). Це порівняння розкриває хиткість 

поглядів, не підтверджених досвідом, нестійку психологію молодого чоловіка, 

котрий понад усе боїться бути звичайною людиною, не вповні розуміючи шлях 

еволюції, передусім духової та духовної. Для нього «надлюдина» показова 

винятково в зовнішніх оцінках. Хлопець не здатний аналізувати свої вчинки та 

виправляти помилки, обирає суїцид – утечу від прийняття рішень.  

Герої попередніх творів знаходяться у герметичному просторі. Вони 

асоціальні й аполітичні, цікавляться винятково суб’єктивними аспектами існування. 

В образі Корденка із психологічного нарису «Страшна помилка» письменник 

представляє людину, впокорену та знищену системою. Чоловік не помічає 

поступове входження у «більшовицьке потойбіччя», котре використовує раба-

гвинтика партії, позбуваючи мислення і чуттів.  

О. Плющ представляє нотатки, що найкраще відображають почуття 

персонажів, котрі шукають себе у світі: «Вони радше випробовують естетизоване 

ego на надлюдську мить: здатність бути несхибним митцем, лікарем, 

революціонером», – зазначає Р. Ткаченко [384, c.91]. Письменник розкриває 

причини, етапи й наслідки внутрішніх конфліктів через протиставлення 

запрограмованих цілей та дійсності; висвітлює рефлексії героїв, актуалізуючи 
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емоційні спалахи (еліпс, риторичні фігури), варіює образи природи, які зберігають 

позитивну семантику: натхнення, відродження любові, втілення могутності духу.  

Зображуючи трагічні наслідки чуттєвого дисонансу, прозаїки підкреслюють 

вплив новітніх викликів модерної доби на деформацію самосприйняття. Захистом 

від самознищення виступає етноідентифікація, що набуває пріоритетного значення в 

контексті національно-визвольних змагань перших десятиліть ХХ ст. і постає 

лейтмотивом творчості Людмили Старицької-Черняхівської [388]. Назва «Жива 

могила» має підзаголовок «Українська легенда». Жанровий вибір обумовлює 

формальні та змістові складники (розмірений темп нарації, романтизовані колізії, 

розлогі описи, риторичні фігури). Народнопоетичний інтертекст наближає 

літературний твір до народної розповіді. Фольклорні вкраплення утілено в паремії 

(хто чарки не лічить, той добра не зичить; в гостях добре, а вдома краще), постійних 

епітетах і пісенній образності (залізна воля, круторогий місяць, Лада-весна, чорна 

невдячність, син-сокіл), забобонах та віруваннях (загиблий хлопець забирає кохану 

на Спас), у художньому обрамленні-загадці: два струмки охоплюють могилу 

срібною обручкою. Тож персоніфікована природа виступає свідком (тирса-трава), 

учасником (зірка), притулком кохання (струмок). Характеристики персонажів 

набувають інфернальних ознак. Нащадок вбивці Жмайла Данило повторює злочин 

наглої смерті щодо земляка і доччиного коханого, а спадкоємець чесного Громики 

Роман ладен примиритися з ворогом заради щастя сина. Місце кривди кревного 

побратима перетворюється на пустку, козак-убивця набуває зовнішніх ознак нечисті 

(гачкуватий ніс, зміїна посмішка, жовтуватий відтінок шкіри), ототожнюється з 

Каїном. Символічним стає віщування смерті пугачем, поява сивого туману перед 

небезпекою та нещастям. Тлом подій виступає національно-визвольна боротьба 

українців за часів Б. Хмельницького. Тож трагедія народу, посилена кількістю 

ренегатів, сексотів, конформістів, зосереджена в образі родини й спроектована на 

обшир держави. Крім вербальних підтекстів (питальні, спонукальні, окличні 

речення, еліпси, діалоги, описи), важливим складником розповіді виступають 

музичні вкраплення. Вони передбачають розвиток стосунків пари: пісня – стогін, 

голос душі. Стилізована дума про підступне вбивство Василя Громики у виконанні 



388 

 

 

бандуриста визначає нерозривну цілісність громадянського та інтимного аспектів у 

житті людини. Авторка підкреслює приреченість роду за збереження матеріального 

пріоритету в стосунках, що загрожує знищенню українства через братовбивство. У 

легенді помінтні інтертекстуальні вкраплення, зокрема у розкритті мотивів розплати 

та прокляття (трагедія В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта», повість М. Гоголя 

«Страшна помста»). Знаковим стає епіграф: «Любовь сильнее смерти и страха 

смерти». Ці слова є лейтмотивом твору І. Тургенєва «Горобець», в якому старий 

птах віддає життя, рятуючи пташеня. Натомість у легенді батько власноруч знищує 

рід. Назва твору «Жива могила» отримує розгадку – закохані разом (струмки – 

сльози, шум калини – розмова пари) завдяки живому почуттю. Звідси, фінал історії 

смислово тотожний реченню-пуанту з мініатюри:«Только ею, только любовью 

держится и движется жизнь» [415, c. 20] – «… і настане час, коли впаде чорна брила 

і струмки поєднаються на все життя, назавжди…» [378, c. 600]. 

Історичний аспект виступає головним в оповіданні «Мрія», художнім 

обрамленням якого (перший та сьомий розділи) є сьогочасні саморефлексії жінки, 

що відображають становлення особистості. Потойбічний супровід персонажа має 

літературні запозичення – «Божественна комедія» Данте Аліг’єрі, «Енеїда» І. 

Котляревського, «Сон» Т. Шевченка. Однак відгадку імені позачасового 

супровідника Людмила Старицька-Черняхівська дає тільки наприкінці оповідання. 

Епіграф твору – «Я людина і ніщо людське мені не чуже» – слова з комедії «Сам 

собі кат» римського драматурга Теренція. Жінка скигленням та пасивністю 

виправдовує бездіяльність. Комплекс жертви посилює невпевненість і розпач, але 

насамперед – позбавляє відповідальності за пасивність.  

Прозаїк актуалізує римську давнину в трьох із п’яти подорожей, кожна з яких 

має відмінну мету й наслідок відвідин. Очільницею неофітів, зразком сили духу та 

чесності перед Богом і людьми, постає дівчина. Вона опонує римському імператору 

Нерону (37–68 рр.). Центральне почуття – віра, розкрита в релігійному 

(християнство) та особистісному (подолання страху) аспектах. Сміливих германок 

уподібнено валькіріям у смертельній боротьбі проти легіонів Цезаря (58–50 до н.е.). 

Жінки гинуть і вбивають дітей, аби вони ніколи не знали рабства. Головний концепт 
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– воля. Подорож до Риму стає фінальною мандрівкою героїні з провідницею, котра 

знайомить «ученицю» з матір’ю Тіберія та Гая (ІІ ст. до н.е.), захисників демосу. 

Визначальними дефініціями стають справедливість і гідність, які дитина всотує з 

неньчиним молоком. Основна функція жінки – дати нове життя, без чого існування 

людства неможливе. Тож «мати славного Гетого» радісно прощається із сином-

гордістю нації та йде у вічність (1808 р.). Із подій української минувшини 

письменниця обрала подвиг мешканок Буші на чолі з Мар’яною Завістною (1654 р.). 

Сотниківна підпалює порохові бочки, вбиваючи себе, подруг і поляків. Якщо 

підґрунтям самопожертви германок була втеча від окупантів, то тут героїнями керує 

патріотизм, адже зупинка ворога допоможе з’єднати сили українського війська.  

(Батько прозаїка, М. Старицький, за кілька років після появи доччиної «Мрії», 

написав повість «Оборона Буші». Можливо, саме Людмила надихнула тата на її 

створення. Обидвоє уславлюють героїзм сильних духом жінок, надихаючи 

сучасників і нащадків на нові звитяги.) В останньому розділі героїня та читач 

дізнаються ім’я таємничої провідниці – Правда. Це відкриття дарує мандрівниці 

прозріння, усвідомлення власної відповідальності не лише за своє майбуття, але й за 

поступ країни. Знаково, що гра відтінків корелює зі станом жінки. Безвихідь, тугу та 

розпач передає початкова сірість, безбарвність і безликість, а світло сонячного 

променя означує нове життя, сповнене певності й мети. Мрія набуває обрисів 

завдяки пращуркам. Письменниця наголошує на реінкарнації фемінної статі, яка, 

зберігаючи іманентну сутність, залишається спадкоємицею та оберегом духових сил 

людства – Віри, Волі, Справедливості, Смопожертви, які об'єднує Любов.   

Пошуки єства у загальнолюдському вимірі актуалізовано в притчі «Навіщо» – 

авторській рефлексії про людську природу, споконвічне роздвоєння між древом 

життя і древом пізнання (поема І. Франка «Каїн»). Питальні рефрени – «навіщо й 

куди?» – є змістовим осердям твору. Відбувається інтонаційна зміна: спочатку 

цікавість, сумніви, жага знань, розпач, потім окличне твердження про недосяжність і 

неспроможність збагнути мудрість небес. З одного боку, запитання є чинниками 

цивілізаційного розвитку, з другого, стаючи риторичними, викривають невміння 

цінувати найголовніше (здоров’я, родина, любов), вчитися гармонії природи та 
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дякувати за мить. Звідси, відповіді: «навіщо існуємо» – щоб жити, а не існувати, 

«куди йдемо» – вибір у кожного свій, але кінець – у зустрічі з Богом. 

Відповідальність за обраний шлях презентовано в есеїстичному творі 

«Пам’яти юнаків-героїв, замордованих під Крутами», що містить публіцистичні 

складники, питальні речення, вигуки, фактографію, фрагментарне відображення 

подій та роздуми про наслідки. Письменниця постійно апелює і до читача, і до 

полеглих, і до себе. Каїн, Юда та більшовик – уособлення найгірших злочинців. 

Однак останній не має жодного шансу на покуту, оскільки відкидає Бога. Доречно 

зазначити, що апеляцію-спонукання до читачів і змістові акценти твору 

увиразнюють численні афоризми: «зберіть всі хмари з усього світу – і не складете 

тої нерозважної туги, що оповила серце», «засипати своїм трупом повіддю прорвану 

гатку», «смерть ласка – смерть хвилина», «ця могила – ваш храм… друга свята 

могила над Дніпром… vivos vocat», «весна прощалася з молодістю». В обіцянці 

вічно живим героям відродити країну за збереження пам’яті у вивченні уроків 

історії об’єднано авторку й реципієнта. 

Людмила Старицька-Черняхівська підкреслює роль етноідентифікації в 

розвитку індивіда та утвердженні самобутньої нації. Вона поєднує фольклорний, 

біблійний, міфологічний, літературний інтертекст з історичною домінантою в 

багатій жанровій палітрі (легенда, оповідання, притча, есе), відповідно до якої 

добирає формальні та змістові складники (стилізація, риторичні формули, 

ретроспектива, образи-символи). Письменниця підкреслює вплив особистих рішень 

на поступ громади, надає реципієнту, завдяки апелятивним конструкціям і 

відкритим фіналам, роль співрозмовника-співавтора. 

Змальовуючи соціально-політичні перипетії в часопросторовій проекції, 

висвітлюючи опір чи примирення внутрішнім і зовнішнім колізіям, письменники 

звертають увагу на зміну постаті митця, котрий занурюється в душу героя та самого 

себе, утверджуючи свободу творчості головним принципом життя, що презентують 

художньо-психологічні студії у різних формозмістових виявах. 

Ольга Кобилянська обирає «фантазії» / «поезії у прозі» / «мініатюри», які 

вирізняє синестезія, що впливає на жанровий вибір [390]. Письменниця 
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послуговується елементами із царин музики й живопису, вдається до зміщеного 

хронотопу, мозаїчної побудови, звуконаслідування, пейзажних вкраплень із 

смисловим підтекстом. Унікальність душі висвітлено в мініатюрі «Рожі». У трьох 

квітках розкрито відмінні сутності: темно-червона (контраст зовнішньої яскравості й 

внутрішньої пустоти) – егоцентрик, блідо-рожева (самобутність, неоромантичний 

запал підняти юрбу до свого рівня) – естет-філантроп, біла (барва відсутня у спектрі 

кольорів, ілюзія життя) – соціофоб, «людина у футлярі». На відміну від закутих у 

скло кімнатних рослин, рожі стають свідками стосунків степу та річки в 

метафоричному образку «Там звізди пробивались». Розповідачка підкреслює 

неможливість охопити неосяжне, проте наголошує на прагненні до цього як 

запоруці постійного самовдосконалення, утвердження неповторності феномену 

зовнішнього й внутрішнього світів. Земна широчінь поглинає річку, стає 

захисником, оберігаючи її чистоту. Глибина води відображає зірки, якими 

милується степ. Роздуми наратора корелюються з кордоцентричною концепцією             

Г. Сковороди, який стверджував найбільшу вартість кожного мікрокосму в 

багатоликому Всесвіті. Зазначений інтертекстуальний зв'язок виказує притчове 

осердя твору. 

Психологічні студії тривають у фантазії «Поети», де розкрито андрогінний 

світ митця. Наратор, який аналізує події, виступає чоловіком (зрозумів, роздумував, 

бачив). Чуттєва інтерпретація передана у переживаннях жінки (озирнулася, 

лишилася, тішилась, відлетіла). Таке внутрішнє роздвоєння окреслює діалектику 

життя, поєднання тілесного й духовного в людині, що є взаємопов’язаними 

складниками єдиного цілого. Знаково, що пошуки джерел творчості, наголос на 

інсайті розкриває в ліриці П. Тичина, досліджує М. Бажан у поемі «Гофманова ніч». 

Ольга Кобилянська надає любовній історії символічного звучання, коли кохання 

стає полісемантичним образом (інсайт, джерело натхнення). Розбите серце може 

зумовити творче мовчання чи, навпаки, звільнити від болю (сублімація) в 

метафоричній розповіді про життя однієї душі як історії про задум і його втілення у 

творі, що засвідчує фінал. Означення «поет» і «жебрак» є розгадкою до історії та 

природи митця. Наратор – коханець поранкової душі, який постає жебраком, 
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оскільки віддає себе до останку мистецтву і людям. Фантазія «Поети» виступає 

сповіддю авторки.  

Чинники внутрішнього конфлікту висвітлені в етюді «Може…». Обрамленням 

твору постає «щастя моє» у небі поміж ясними зорями. За людину змагаються дві 

найбільші сили – життя і смерть. Художній текст є медитацією письменниці й 

реципієнта. Утвердження цінності самобуття виступає лейтмотивом «Весняного 

акорду», в якому наявна градація (зламаний клімакс): спочатку обшир показу сягає 

від хати через рівнину до степу, а потім звужується знову до рівнини в історичній 

ретроспективі (ліс, де минула битва Собіського з турками, перетворився на степ із 

могилами-споминами). Висвітлення циклічності людства та природи зумовлює 

розширення візії до безмежності й вічності всесвіту, що засвідчує символічний 

рефрен-втілення вітальності – спів жайворонка. 

Протистояння долі та свободи вибору постає змістовим осердям роздуму 

«[Самітно мені на Русі…]», в якому І. Денисюк та Ю. Ковалів помічають 

автобіографізм нарації – кохання Ольги Кобилянської до О. Маковея. У мініатюрі 

порушено проблему свободи. Змістовим стрижнем оповіді стають два рефрени. 

Перший – «Самітно мені на Русі. Ні жінок гарних не маю, ні мужчин» – вказує на 

тотальну байдужість сучасного соціуму до індивіда. Другий – «є лиш мавпи і 

шимпанзе» – підкреслює безликість маси. В образі білого ведмедя зі скляними 

очима втілено маску. Прикметно, що спочатку діє ведмідь і мавпи, тобто наявне 

певне розмежування персонажів для реципієнта, і них самих. Але незабаром перший 

стає подібним до «шимпанзе», втрачаючи свою подобу. Образ білих мев є 

викриттям втраченого самобуття. Наратор уникає висновків, залишає читачу простір 

для роздумів, самообсервації та самоаналізу, сподіваючись на правильні висновки.  

Питання самоідентифікації визначає смисловий пуант поезії у прозі «В 

долах». Поневоленого і приборканого ведмедя з попередньої мініатюри змінює 

сосна, формуючи антитетичну пару. Він обрав маску, вона – свободу. Впевненість 

сосни підкреслена мовленнєвою характеристикою. Дерева вдаються до насмішок, 

образ, кпинів, наклепів, що виражено в окличних, спонукальних речення. Реплікам 

героїні властива стислість, нейтральність, акцентуація себе («Я сосна»). Тому її 
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спалення порівнено зі стратою мучениці, в якої кипуча живиця – і сльози, і кров. 

Загибель сосни зумовлює знекровлення лісу, що з інфернального світу 

перетворюється на буденний, одноманітний, оскільки поступ без лідера 

неможливий. Це засвідчує зникнення царя – орла, який, втративши духовного 

співрозмовника, надає перевагу забуттю (скеля), відкидаючи безликий натовп.  

Образ орла, як утілення амбівалентності натури, є головним у творі «Смутно 

колишуться сосни». Метафоризація буття допомагає відтворити стосунки закоханої 

пари – прекрасної музичної героїні та гордого правителя. Втрата сенсу життя 

зумовлює зникнення голосу арфи, що призводить до мертвої тиші навколишнього 

світу. Незмінними свідками побачень стають сосни, які символізують вірність і 

відданість (шлюбна пісня «Горіла сосна, палала…»). Доречно звернути увагу на 

нюанси спілкування героїв. Спочатку розмова триває у вербально-музичній 

площині, що засвідчує духовну єдність пари. Згодом голоси зникають. Їх замінює 

візуальний образ – краплі світла на поверхні озера. Означення «золотий» є 

багатозначним: золота корона символізує велич і владу (матеріальне втілення), 

золоті струни – красу музичного мистецтва (душевний прояв), золоті сльози – 

чистоту чуття (духовний вияв). Завдяки синестезії письменниця витворює світ 

невербального мовлення – мелодія арфи і шум сосон як відлуння розбитої душі.   

Ольга Кобилянська послуговується синтезом рецепторів, насичує твори 

зоровими, слуховими, тактильними й нюховими відчуттями. Але в мініатюрі 

«Серна» домінує аудіальний аспект (героїня біжить, угинає, зупиняється, чекає, 

напружено тремтить; галуззя колишеться, листя шелестить, шепоче; щось ламається 

і валиться). Художнє обрамлення еліптичного твору «Слухайте…» підкреслює 

сакральність миті, коли тварина бореться за життя, на яке зазіхають люди. 

Відбиваючи порухи серця героїні, письменниця спонукає читача зазирнути в себе, 

зрозуміти недопустимість втручання у гармонію світів, оскільки кожна ланка, 

кожний складник забезпечує життя на Землі.  

Досконалим відображенням від- і почуттів у створенні довершеної картини 

буття постає етюд «Осінь»: жовте полум’я густо-зелених смерек, переповнені 

зимним віддихом груди землі, гострий та пекучий струмінь вітру, закутане у сірий 
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смуток небо, жаль і розкоші осені, срібна коса бездушної тиші зими, поступ білої 

красуні у рефрені-звуконаслідуванні («Дзень, дзень»). Відчуття доповнюють емоції 

– Меланхолія (втрата сонячного тепла) та Надія (циклічність природи). Тож 

реципієнт осягає розмаїття Всесвіту на духовному рівні, сповняючись багатством 

різнобарвного світу. 

Ольга Кобилянська представляє фантазії («Поети», «Смутно колишуться 

сосни»), поезії у прозі («Рожі», «Там звізди пробивались», «В долах»), етюди 

(«Осінь», «Може…»), мініатюри («Весняний акорд», «Серна», «[Самітньо мені на 

Русі]»). У творах авторки виразний синтез мистецтв, що полягає не тільки в 

жанровому запозиченні, але й у синестезії на образному, сюжетному рівнях. З-поміж 

структуротвірних елементів домінують еліптичні конструкції, рефлексії, відкриті 

фінали, що створюють ефект присутності реципієнта. Письменниця досліджує 

питання свободи і необхідності, семантику понять гордість і зверхність, обличчя та 

маска, елітарність й егалітарність, наголошує на неповторності індивіда, значенні 

особистості – людини, яка постійно розвивається, зберігаючи власну сутність. Це 

підкреслює М. Євшан: «Відвертаємося від всього буденного, що нам не раз в’ялить 

душу, а починаємо прислухатися більш до свого внутрішнього голосу, в якому 

пробивається пульс вічности. В жертвуванні самих себе не бачимо ніякого 

пониження, навпаки – щастя, бо в покорі перед ідеалами краси і любові вбачаємо 

початок нового царства, коли для одиниці почнеться нове життя разом з можливістю 

на гармонійний розвиток всіх сил душі […] жити у Кобилянської – значить, мати 

свої внутрішні події, стежити, пильнувати за внутрішнім своїм розвоєм, мати очі все 

звернені на ту дорогу, якою йде душа. Вона описує дуже мало зовнішніх подій, бо її 

герої мало живуть інтересами дійсного життя. Тим більше зате поширюється 

область психології, тим більше цілість набирає більше тонкого оброблення, більше 

докладности та глибини […] це дійсні психологічні трактати […] їй мистецтво дало 

погоду і усміх поранкової душі. Мистецтво і любов» [99, c.199-200, 205]. 

У ліричних мініатюрах Дніпрова Чайка (спр. Людмила Березіна-Василевська) 

досліджує вічні проблеми добра і зла. Звертаючись до космогонічної міфології, 

письменниця визначає водну стихію головною, що дозволяє назвати її літературним 
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мариністом. Надія Вишневська зазначає: «“Морські малюнки” Дніпрової Чайки, в 

яких змальовувалось море – то лагідне, погоже, то похмуре, розбурхане, були 

першими творами української літератури на “морську” тематику, збагатили її 

новими художніми образами» [89, с.14].  

Аксіологія моря змінна, залежить від ролі всепоглинаючого простору в 

історіях. У творі «Дві крапельки», за допомогою паралелізму, показано поступ 

стосунків. Море виступає притулком закоханих, звільняє від скутості, сум’яття, 

страху, додає сміливості й впевненості порухам серця та душі. Розвиваються 

почуття – набувають обрисів краплі. Насамкінець вони зливаються з морем, 

презентують єдину могутню цілісніть, складену з донедавна розрізнених частинок.  

Аналізуючи родинні перипетії, авторка залучає метафоризацію буття, 

наповнює яскравими зоровими, слуховими й дотиковими образами. У мініатюрі 

«Суперечка» Сонце виступає батьком-матір’ю Землі-чарівниці (барвистий віночок), 

дружини Моря (зелено-блакитний жупан). Заздрісник вітер зазнає невдачі, адже 

довіра подружжя сильніша за плітки. Проблему зради, але вже не вигаданої, а 

справжньої, порушено в історії «Хвиля», де море – батько щасливої дружини 

зрадливого місяця. Коханкою стає скеля, нездоланна для хвилі. Звичайна історія 

перетворюється на незвичну легенду тієї миті, коли читач дізнається ім’я дитини 

подружжя – Мрія. У такий спосіб розкрито амбівалентність феномену. З одного 

боку, мрія – потужна й нестримна. З другого боку, вона стає утопією без конкретних 

дій. Недаремно донька, попри любов до матері, виявляється безсилою перед 

величчю батька, знаючи, що вдень знову буде звинувачувати себе за слабкість, 

легкодухість і пасивність. Образ закоханої хвилі наявний у творі «Морське серце». 

Кревна зрада, смерть двох братів порушує вічні питання відданості, 

взаємодопомоги, відповідальності й утілює авторську легенду про походження 

морських скарбів, перлів, коралів (з кучерів, сліз меншого брата) і слизу, яким 

нехтує море, викидаючи на берег (медуза – серце брата-боягуза). Епізодичний у 

«Хвилі» образ скелі є центральним в однойменній мініатюрі. Розповідачка 

наголошує на константах – неприступності й жорстокості каміння. Море – 

алегоричний образ волі – протистоїть скелі – символу деспотизму і тиранії. 
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Безмежність водної стихії, підсилена образом прекрасної дівчини (мрії юнацтва), 

вабить молодих князів на пошуки власної дороги у житті. Брати знаходять сродну 

працю в допомозі іншим. Натомість мати, яка сприймає синів своєю власністю, 

перетворюється на непорушну скелю. Письменниця досліджує стосунки батьків та 

дітей, де любов забезпечує повагу, свободу розвитку особистості на противагу 

егоцентризму, що знищує індивідуальність. Якщо в попередніх творах природа 

виступає центральним персонажем, то в мініатюрі «Мара» вона виконує функцію 

помічника людини. Водна стихія рятує дівчат від наруги загарбників. (Так само 

чинять юнки у творі «Тополі», але вода дарує метаморфозу, перетворюючи їх на 

дерева.) Ця семантика градуює до духового сенсу в діях скульптора Менандра, який 

обирає забуття замість прислужництва загарбникам, ховаючи в море грецький 

Олімп – справу життя. Море-фатум визначає долю героїв мініатюри «Дві птиці». 

Викинутий стихією Найда сповнюється злоби і заздрості до рятівників, прирікаючи 

громаду на загибель. Чинником несподіваної зради є таємниця душі, вкраплена у 

мелодію сивого музики-пророка. Водний простір має стале означення – темне. Воно 

відображає подвійного ворога, оскільки йдеться про ворожі кораблі, час животіння 

покараних Богом брехливого товариша й горе-вартового (сич та сплюх), спільну 

могилу мешканців краю і загарбників.  

Осібне місце з-поміж мініатюр посідає «Дівчина-чайка», де море зображено 

безжальною свавільною силою, байдужою до сліз. Образ лелеки набуває нового 

вияву в прізвиську «морський бусол». Чоловік стає живим маяком, рятує 

мандрівників-невдах ціною власного життя, сміливо кидаючись на своєму човнику 

до «нещасних пливців». Обов’язки батька переймає дочка, наділена надприродними 

здібностями: чути і розуміти все живе – не тільки істот, але й стихії. Тому зав’язка 

історії відбувається уві сні, межовому стані між реальним та ірреальним, що 

пояснює подальше розгортання подій: змагання людини з морем, перетворення 

дівчини на чайку, чоловіка – на вогонь. Крім того, наявна числова символіка й 

фольклорні алюзії (три врятовані істоти віддячують дарами; про ймовірну загибель 

козаків повідомляє бабич, тобто пелікан – символ жертовності). Образ чайки є 

полісемантичним: історичні паралелі (назва козацьких човнів), мистецькі 
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ремінісценції (ототожнення України і пташини у пісні Івана Мазепи «Ой горе тій 

чайці»), фольклорні уявлення (символ жалю, туги), псевдонім авторки. 

Цікаво, що в показі водних проявів наявна своєрідна градація. Море – 

нестримна стихія, котра охоплює все і всіх, втілює світ. Струмок, з однойменної 

мініатюри, уособлює амбівалентність людської натури, де індивідуальність 

зіставлено з сірою масою. Долання перешкод забезпечує поступ і повноту чуття, 

підкреслює унікальність суб’єкта. Бажання спокою, реалізоване в розчиненні-

зникненні, зумовлює безликість – деградацію, спустошення, смерть. Актуалізація 

Дніпра виокремлює Батьківщину, поєднуючи особистісний та суспільно-політичний 

аспекти. Контраст у мініатюрі «Плавні горять» викриває пасивність філістера, який 

жевріє в «огидному безділлі» й сонному мороку, і вир «необорного життя», що 

містить розмаїття емоцій, прагне світла правди ціною самопожертви. Революційний 

підтекст є тільки одним ракурсом бачення, оскільки проблема духовного суїциду 

набуває загальнолюдського звучання, що висвітлено в «Снищі». Обидва твори 

об’єднує означення «мертве», котрим окреслено місто, сон, питання, протиставлені 

крилам розуму і волі. Художню антитезу до названої дилогії формують «Гармонія», 

«Шпаки» та «Самоцвіти». Сонце, ріка й чула весняна луна через співпереживання 

позбавляють комишину болю, доводячи діалектику буття. В образі надломленої 

рослини вгадується розчарована особистість, яка всотує сили рідного краю задля 

нових звитяг. Здобути свободу допомагає небесна вода, що розриває блискавками, 

громами, зливою мертвий покров. Недаремно письменниця застерігає від 

самознищення і спонукає діяти («Вітайте! Руйнуйте! Будуйте!»), закликає 

розбурхати онімілу ріку, скам’янілу землю, закуту країну.  

Важливу роль у розвитку громади відіграє керманич, який наважується 

очолити спільноту. Авторка представляє кількох керівників. «Таємниця» виказує 

секрет царя. Ослячі вуха характеризують не тільки Мідаса, диктаторський режим, 

який спричинює накопичення суму, зневіри, але й «глухоту» інертного народу, 

котрий воліє бути жертвою. Безвідповідальність хазяїна і марна відданість-покора 

служки висвітлена в стосунках господаря та пса, подібного улюбленцю правителя 

пустельної землі з попереднього твору («Собака»). Байдужість, жорстокість, 
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лицемірство протиставлені «зразку вірності». Щирість викинутої тварини й ницість 

чоловіка виокремлені кольоровим контрастом: біла брама-помешкання циніка, на 

тлі котрої темна руда пляма непокритого горя. Антиномічне значення вірності – 

чеснота чи помилка – залишається риторичним докором-зверненням, адже 

підкреслює дегуманізацію суспільства («кому болить?» – проста річ), оману 

самоусунення (бачить і не звертає уваги; чує, та не слухає), що призводить до 

хибного вибору патрона, котрий викидає непотрібний «матеріал». Тож варто 

збудити дух, аби змінити громаду, що стверджує постать «Дивного ткача». 

Відкинувши власне щастя, обраний зобов’язався «витягти з неволі» народ. Проте 

спокуса перемагає первинну ціль, знищує пряжу із сердець. Герой зраджує себе і 

довіру спільноти, зникаючи у безвісті забуття. Образ духовного проводиря виступає 

присягою авторки й дороговказом національній еліті.  

У ліричних мініатюрах Дніпрова Чайка вдається до автоалюзії, мистецької 

рецепції та інтерпретації звичних явищ, чуттів і подій, алегорії, метафори й 

узагальнення на різних формозмістових рівнях, порушує актуальні позачасові 

питання, осмислює філософські категорії та крізь призму долі героїв доводить 

взаємозв’язок особистого, суспільного й національного вимірів життя.  

Автобіографізм нарації виступає важливим чинником перетворення читача на 

сповідальника-співрозмовника, що є домінантою прози ХХ ст. У циклі «Мої цвіти» 

Уляна Кравченко (спр. Юлія Шнайдер) виявляє себе у рослинах, бо вони «мовчки 

вчать митців-людей класти краски на полотно» [404]. В нарисі «Фіалка» поєднано 

міфологічний інтертекст (німфа Іанта, богиня Афродита, бог Ормузд), історичний 

фактаж (вінок фіалок у Греції як найвища державна відзнака, емблема французької 

партії Бонапартистів) та художній паралелізм: квітка ототожнена з добротою, котру 

важко відкрити не тільки у сторонній людині, але і в собі. У замальовці «Маки» 

переважає фольклорний інтертекст. Художньо висвітлена полісемантика 

флористичного символу в кольорі, властивостях, обрядах. Однак усі трактування 

об’єднує кохання, зображене двома кольорами маку (червоний та чорний), які 

визначають шлях героїні крізь призму чуттєвого сприйняття, відповідне 

композиційним складникам твору: зав’язка – спалах, розвиток дій – рефлексії, 
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кульмінація – «любов перегоріла», «на душу попелом лягає». Контраст посилює 

живописні акценти в імпресіоністичному аспекті: маки утілюють кохання, папороть 

– інсайт. «Цвіт папороті» – символічна автобіографія, де відображено подоланий 

шлях через перешкоди, страхи завдяки генетичній пам’яті предків, адже лісовий 

скарб обдаровує щастям. У ліричній замальовці «Хризантеми» письменниця наче 

бере тайм-аут, дозволяючи реципієнту осмислити прочитане й сповнитись силою 

осягти розповідь про духову міць, яку містять квіти-спомини. В етюді наявні дві 

назви амбівалентної рослини – Dianthus Diadematus (коронована гвоздика) та Oeillets 

de fantaisie (гвоздика-фантазія). Протистояння поглиблюється двома вічними 

образами – байдужого коханця Дон Жуана (Т. де Моліна) й вірного закоханого 

Вертера (Й. Гете). Розв’язка конфлікту між бажаним і дійсним стає трагічним 

закінченням життя емоційного Гвоздика. Нарцисизм героя виступає чинником його 

безглуздої загибеллі через неспроможність прийняти відмову вільної водної феї. 

Прикметно, що портрет героя сформовано завдяки психологічним деталям: 

зверхність, зневага прихильниць і побратимів спричинює духовний та фізичний 

суїцид. Проте друга частина історії вражає антитетичним тлумаченням попередніх 

подій, оскільки виринає образ закоханого в «жінку-сфінкса», яка відкидає почуття. 

Художній паралелізм забезпечує обрамлення стану персонажа (зимова казка-

притча). Знаковий фінал збірки – розповідь про плющ («Hedera Helix»), тобто про 

дивовижну рослину, яка охоплює людські пристрасті, думки, бажання, зберігає 

пам’ять поколінь, є гімном життю. Змістовий контрапункт посилює анафорична 

текстова організація, коли наратор уславлює та закликає вітаїзм Усесвіту – «evviva 

vita!» 

Художні замальовки циклу «Мої цвіти» складають цілісний твір: зачин 

(рецепція квітів), розвиток (символіка рослин), кульмінація (повноцінна історія з 

розкриттям внутрішніх колізій героя) і розв’язка (пафос життя). Літературні тексти  

постають виявом єства письменниці, що також втілено у фемінній текстовій 

організації (фрагментарність, еліпси, потік свідомості). Завдяки відкритим фіналам 

та риторичним фігурам, мисткиня спонукає реципієнта поміркувати разом із 

героями й автором, аби читач міг долучитися до самопізнання. 
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Прикметно, що мистецький діалог з Уляною Кравченко на жанровому, 

образному і змістовому рівні утворює проза Дарії Віконської (спр. Іванна-Кароліна 

Федорович-Малицька) – це замальовки із емоційним дискурсом, в якому беруть 

участь письменниця, персонаж та реципієнт [404]. Первинним є «змисли»                         

(І. Франко), чуттєва царина комунікації, що слушно підкреслює Наталя Мафтин:               

«В “акварельках” Дарії Віконської виразно проступають риси імпресіоністичної 

поетики, визначальним для якої є асоціативний принцип, що реалізується як у 

царині образотворення, так і в композиційному вирішенні. У її поезіях у прозі 

домінують згладжено-пастельні колористичні асоціації, метафоричність 

асоціативно-емоційних образів, лірична тональність [...] оперувала словом, наче 

пензлем, залишивши чудові настроєві етюди та поезії в прозі. Її одкровення – це 

краса світу, сповненого барв у їх найтоншому нюансуванні» [222, с.329-330]. 

У творах флористичні елементи виступають важливими складниками 

характеротворення. Описуючи портрет жінки, письменниця ототожнює кармінові 

уста й солодощі пелюстків розквітлої рожі, що контрастує із суцільно чорною 

одежею, темряву якої переймає рослина («Портрет»). Зорова невідповідність 

відображає душу персонажа: героїня свідомо й добровільно відмовилась від свободи 

власного єства, змінила багатобарв’я життя на одноманітність існування, обличчя на 

маску, веселощі молодості на статусну поважність. Рожа Van Houtteу триптиху 

«Ворота» є головним формо- і змістовим складником, детермінує розвиток подій, 

силу почуттів, які розпорошуються через дрібниці рутини. Тому квітка виявляється 

непотрібною, зникає для наратора, персонажів і реципієнта.  

Часто в рослинному образі розкрито складники особистості. У творі 

«Філокактей» синтез білого, зеленого і жовтого сегментів засвідчує унікальність 

кожної істоти, взаємозв’язок розцвіту (душі) та коріння (тіла) підкреслює цілісність 

індивіда, здатного стати особистістю. Замальовка «Білі іриси» відображає пошуки 

людини самої себе у спостереженнях, аналізі, пізнанні. Квіти-ліхтарі виказують 

дихотомію темряви й світла, маски («зимна і неприступна») та єства. Місячне світло 

виступає запорукою щирості, коли не треба грати ролі. Мимовільне відкриття 

природного дива змушує наратора повірити в існування чистоти у штучному 
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соціумі, де можна віднайти особистість, вільну від шаблонів та стереотипів. Вплив 

оточення, суспільних норм на трансформацію первинного осібного буття викрито в 

замальовці «В’язні», де стиснуті межами вазону бегонії ототожнено з приреченими 

філістерами, котрі не знають, а тому й не прагнуть іншого життя. Вони відкидають 

свободу вибору, стають заручниками наглядача, прагнучи винятково зовнішнього 

оманливого затишку, добровільно погоджуються на ув’язнення вдаваним 

комфортом. Прикметно, що бегонія наявна в освідченні-сповіді. Порівняння Begonia 

Rex відображують іпостасі авторки: червоний мотиль (перші кроки), амазонка 

(захист сутності), корабель (пошуки себе), індійське божество (готовність до 

самопожертви як вічної реінкарнації). 

Актуалізація прадавніх трипільських вірувань вповні реалізується у 

замальовці «Соняшники». Авторка і квітка формують нерозривну єдність, 

уособлюючи переродження людини в різних образах, що засвідчує зіставлення з 

хоругвою (сакральний оберіг). Жінка тотожна рослині, оскільки обидві постали з 

Божої волі. Тож розкрито всі функції, даровані Господом і природою. 

Багатозначність властива акації. У замальовці «Янгол» прозаїк порівнює квітку з 

небесним посланцем, вдаючись до яскравої розмаїтої кольоросимволіки (полум’яні 

жовті язички, зелене листя, кришталева блакить неба, голубінь моря), котра 

відтворює весь обшир емоційних спалахів юнацтва. Молодь прагне долучитися до 

громади, але водночас для неї вкрай важливо захистити свій внутрішній світ. Для 

акації щитом стають колючки, для людини – маска.  

Сакральної семантики у «Soirees d’automne» («Осінні вечори») набувають 

мальви, які витворюють багатий іконостас. Служба Божа, яку вбирають айстри, 

берези, тополі, каштани, сонце, небо та зірки, засвідчує особливість української 

ментальності – синтез язичництва і християнства. Учасники дійства утворюють 

непорушну стіну-межу реального та ірреального світів. У «Сучасній символіці» 

мальви є не тільки свідками, але й безпосередніми учасницями колізій, постають 

метафорою «трагедії народу», «набряклими кров’ю серцями». Стійкість квітів 

ототожнена із незламністю українства.  
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Дарія Віконська представляє замальовки з виразною чуттєвою домінантою, що 

детермінує жанрову специфіку, окреслену В. Ґабором: «Важко зрозуміти, де в неї 

межа між етюдом і поезією в прозі, а коли етюд вплітається в структуру нарису, тож 

письменниці простіше було означувати написане студіями» [48, с.16]. Вона вдається 

до синестезії, еліпсів, алегорії, метафоризації природи, вибудовує проекцію минуле 

– сучасне – майбутнє,  які взаємодіють одне з одним, отже, творять долю окремої 

людини і становлять спільну історію країни.  

Дихотомія буття, зіштовхування консерватизму, герметизму й новаторства, 

відкритості, проблема «зайвої» людини, яка не може реалізуватись за сучасної доби 

кардинальних змін, поєднання особистого, громадського та національного виміру 

зосереджені у прозі Євгенії Бохенської. Чуттєва домінанта визначає жанр твору і 

корегує темпоритм викладу. Цикл «Зі споминів семінаристки» – палітра вражень, 

думок і споминів про власне перебування у Тернопільському навчальному закладі. 

Авторка порушує розмаїте коло проблем, дотичних до усіх галузей життєдіяльності 

(ідеологічної, соціальної, особистісної, економічної, освітньої тощо). Попри те, що 

героїні розповідей лише учні – діти й підлітки – вони представляють різні суспільні 

верстви, етнічні групи, що виказують їхні вчинки. Місце подій обмежене стінами 

будівлі, де вихователі та вихованки постійно перебувають в окремому просторі, що 

функціонує за певними правилами. Важливо, що прозаїк підкреслює значення 

національної ідентифікації, котра є стрижнем індивіда. Саме вона постає змістовим 

осердям початку циклу. Маленькі семінаристки висловлюють протест проти 

насильницького спольщення окупантами України публічною молитвою рідною 

мовою. Вербалізований духовий опір Юльки стає зразком для Гаськи й решти 

дівчаток.У такий спосіб авторка доводить дієвість причинно-наслідкового зв’язку, 

коли приклад керманича здатний консолідувати громаду.  

Визнання та прийняття належності гідної нації стає лейтмотивом 

«Патріотичної пісні». В етюді дівчатка виконують «Достойно єсть…», аби заявити 

свою самобутність, що пов’язує обидва тексти, оскільки наведений твір – молитва, 

наголошує на духовній цілісності, спадкоємності України від Київської Русі. 

Значення авторських і народних скарбів уповні висвітлено в образку «Катехит», де 
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пісні малої батьківщини дарують «щастя, упоєння, розраду». Усотування фольклору 

та літератури, культури є запорукою самобутності й незнищенності нації. (До речі, 

Євгенія Бохенська захоплювалася перлинами народу, записувала, надсилала                     

І. Франку та В. Гнатюку. Імовірно, тому героїню твору звуть Ганка – Геня).  

Проаналізовані твори відображають єднання людей на кількох рівнях, а саме: 

загальнолюдському (молитва), громадському (розспів), особистому (пісня). Проте 

об’єднавчим елементом залишається етносвідомість. Аби представити цілісну 

картину буднів семінаристок, письменниця долучає побутові замальовки, в яких 

чуттєвий аспект залишається головним, оскільки емоції визначають поведінку 

(іспитові випробування, любов чи зневага викладача, перше кохання, суперництво, 

ревнощі та ін.). Тональність викладу варіюється від суму, туги, розпачу, сорому до 

радості, веселощів, щастя. Тому авторка послуговується засобами комічного, 

залучає паралелізм і антитезу, індивідуалізує героїнь. З-поміж текстів вирізняється 

еліптичний образок «Два похорони». Буквальна вказівка на політичне підґрунтя 

події відсутня. Однак передчуття й осягнення справжньої причини трагедії втілена у 

«виразі жаху і співчуття». Небажана для офіційного закладу вихованка здобуває 

потаємний захват дівчат, обурення та зневагу керівників, що висвітлює семантика 

назви твору – духовне забуттяі фізичне зникнення.  

Євгенія Бохенська зображує дітей та підлітків, які розпочинають пошуки себе 

у світі, презентуючи розмаїття характерів у циклі «Зі споминів семінаристки». А 

«Тихі драми (Студії Марти)» розкривають єство авторки, оскільки відображають 

міркування сформованої жінки. «Лист» – портретна інтродукція героїні. В образах 

двох сестер висвітлено відмінні типи фемінної статі. «Мама» Михаліна втілює «тихе 

полум’я сімейного вогнища», охоплює любов’ю усіх. «Батько» Зоська захищає 

винятково своїх. Марта всотує риси обох. Її біль за нерівність людей, що 

позначається на близьких, градуює до зневаги дискримінації загалом, та не 

позбавляє віри у всепереможну вітаїстичну силу.  

Твір «По дорозі» містить чотири фрагменти, які мають зміщений хронотоп. 

Характеристика персонажів розкрита в контрасті: вона – спокійна, хвора, змучена, 

голодна, він – ситий, добрий, оживлений з очима, які «виглядають глупо»; для 
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Марти кохання – душа, «Великдень життя», для безіменного чоловіка стосунки – це 

фізіологія. На прізвисько «кицюню», що свідчить про байдужість адресата, героїня 

знаходить вдалий відповідник – «осле». Хоча фемінна сутність жінки виявляється у 

жалю-пробаченні нещасного дорослого інфанта. 

Доречно зауважити про змістово насичені епіграфи до творів. У першій історії 

народнопоетичний вислів зображає поглинання рутиною швидкоплинного 

людського буття, коли через побутові негаразди, соціальні проблеми індивід втрачає 

любов до життя, переживає нівеляцію сутності, зникає як особа. У другому творі 

наявний інтертекстуальний синтез фольклору та літератури. Він допомагає розкрити 

почуття і переживання жінки, зрозуміти себе й передати сенс рефлексій реципієнту. 

Однак стан героїні визначають біблійні епіграфи (Євангелія від Матвія). Лунають 

слова Ісуса Христа у підсвідомості персонажа, які корегують міркування і 

детермінують вирішення питань. Тож Марта очищується водою після жалюгідного 

видовища колишнього коханого (доторки «омертвілого тіла»), пригадує 

самопожертву Сина Божого, розуміючи власну хвилинну слабкість. Вона приймає 

«чашу» випробувань, яка стане сходинкою до рівня особистості.  

Євгенія Бохенська презентує психологічні студії з автобіографічною нарацією 

та рефлексивною домінантою. Г. Дем'ян виокремлює такі риси ідіостилю: «Перлини 

народної мудрості щедро розсипані як у новелістиці, так і в епістолярії письменниці. 

Майстерно вплетені в мереживо новел, вони посилили в них характерний, але 

ненав'язливий, цілком природний для української літератури національний колорит 

[...] спостережливість й образність мислення, пильна увага до психологічних 

мотивів у вчинках людей надали її творам такого звучання, яке не буває 

короткочасовим» [37, с.13]. Авторка підкреслює хибність зовнішніх атрибутів над 

внутрішнім наповненням, адже представники вищого стану виявляються ницими на 

відміну від селян, інтелігенти змушені виживати, сподіватися на ласку чиновників; 

наголошує, що українці змалку потерпають від шовінізму окупантів та зберігають 

самобутність завдяки духовному зв’язку із пращурами у слові й пісні; досліджує 

чинники еволюції (від індивідуальності до особистості) чи деградації (істота зі 
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стадною свідомістю, позбавлена свободи), витворюючи проекцію: людина – 

спільнота – нація. 

Українська література кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. вражає 

проблемно-тематичним і жанровим розмаїттям. Письменники орієнтуються 

передусім на суб’єктну візію подій, студіюють внутрішній світ героїв, аналізують 

вплив зовнішніх чинників на поступ чи деградацію людини. Важливо, що навіть 

епохальні події, психологічний зріз соціуму, філософські питання осмислюються в 

особистісному вимірі, коли свобода набуває полісемантичного значення: індивід – 

митець – громадянин – українець.    

 

3.2.2. Актуалізація екзистенційного вибору в літературі 1930–1960-х рр.  

 

Поразка національно-визвольних змагань, втрата надій на відродження 

самобутньої незалежної країни, репресії та повернення до тоталітарного режиму під 

більшовицькою маскою зумовлює актуалізацію проблеми етноідентифікації, котра 

стає головною в літературі, особливо у протистоянні радянському витвору – 

соцреалізму. Духовому опору сприяє західноукраїнське й еміграційне письменство, 

яке підтримує націоцентричну домінанту, згодом підхоплену і розкриту 

шістдесятниками та дисидентами. Задля увиразнення проблем дійсності, 

алегоричного показу сучасних колізій, утвердження споконвічності й неперервності 

української держави письменники вдаються до інтертексту.    

Біблійні алюзії та ремінісценції вирізняють параболічні твори Катрі 

Гриневичевої (спр. Катерина Гриневич). Вона не спотворює, не порушує канонів, а 

переосмислює їх на особистісному і національному рівнях, етномаркує знані події, 

модифікує та розширює семантику сакральних символів. «Господь і орачі» – 

ремінісценція з притчі Ісуса Христа про сіяча (Мф.13:3-23; Мк.4:3-20; Лк.8:5-15). 

Авторка вибудовує умовний полілог, оскільки хлібороби по-різному відповідають 

на однакові питання. Збережено визначений хронотоп, семантику якого можна 

розширити з огляду на позачасовість порушеної проблеми й універсальність 

людських типів. Персонажів характеризує не тільки їх поведінка, але й авторські 
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найменування – «мужичок» і «мужик», де помітні аксіологічні наголоси. Перший 

чоловік через неміч не зміг належно обробити ниву, однак вірить у Божу поміч. 

Другий – навпаки, доклав зусиль, аби підготувати землю, проте зарозумілість і пиха 

зумовлюють несприйняття будь-якої вищої волі. Тож Господь винагороджує того, 

хто просить допомоги, визнає свою залежність від Всевишнього та не нарікає на 

долю. Егоцентрик залишається напризволяще і втрачає врожай. Бог не карає – 

поважає вибір людини, яка повинна сама усвідомити помилку та, за бажання, 

виправити її. Дотримуючись жанрової структури притчі, авторка надає історії 

визначеного локусу. Господь мандрує під клекіт бузьків поміж вербами і 

незабудками в українському строю (свитка, черес), тішиться весні й праці, бо теж – 

хлібороб. Він дарує зерна добра, любові, радості, які допомагають людині віднайти 

сенс буття. У цьому контексті означення амбівалентне, оскільки символізує роботу з 

душами і наскрізну присутність Бога в усьому живому.  

Жанрову дилогію з попереднім твором складає притча «На могилі равві 

Азамата», де поєднано релігійний, міфологічний, історичний та іконічний аспекти. 

«Меджнун» допомагає Олександрові Македонському відгадати таємницю живого 

ока, подарованого старцем-охоронцем престолу Ягве. Невипадково це старозавітне 

ім’я Господа обране для показу людської сутності, адже його семантика – «Я Той, 

що є, сущий» (Вихід 3:14) – узгоджується з тлумаченням очей дзеркалом душі                         

(Л. Толстой). Крім того, ймовірне протиставлення Ока Божого (Пс.32:18) й 

людського. Якщо перше боронить і милує, то друге вимагає та знесилює. Обома 

керує сенситивний первінь, лише з відмінними домінантами. Художнім 

обрамленням виступає діалог сторожа кладовища із панночкою, де виявлена істина 

– марність зовнішніх атрибутів (статусу і статків), які заважають розгледіти єство. У 

творі наявний виразний ономастичний контраст. За семантикою прізвище та ім’я 

героя постають антонімами: Азамат означає «могутній, великий», а Меджнун – 

«божевільний». Однак згодом обидва тлумачення складають цілісність, виказуючи 

мудрість чоловіка, недоступну царю. Побудова – текст у тексті – виявляє 

багатозначний спектр порушених питань. Катря Гриневичева зіставляє філософські 

категорії життя / смерті, вічності / миттєвості, мудрості / глупства, багатства / 
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бідності у матеріальному і духовному вимірах, поєднуючи у притчі різні феномени, 

що є постійними складниками Всесвіту макро- і мікрокосму, – Бог, природа, 

людина. Вона також актуалізує Сковородинівські засади «філософії серця», коли 

особистість вирізняють не статки чи статус, а внутрішній стан гармонії у сьогоденні. 

Крім власне притч біблійно-фольклорним синкретизмом вирізняються казкові 

параболи. У розповіді «Молочій» письменниця вдається до метафоризації буття. 

Мама залишає опікунами донечки місяць і зорі. Оберегом героїні виступає молочай 

(див-сніг), з якого спочатку сирітка робить одежу, що нагадує крила янгола, потім 

цвіт формує на голові нареченої корону; колючки тернини, ґудзики, засвідчують 

страждання чистої душі. Прикметна смислова антиномія «день – ніч». За світлої 

доби дівчинка зазнає образ, кривд, зневаги, а за темряви її огортає затишок, тепло, 

світло. Перше окреслює соціум, друге – Всевишнього. Те, що не може збагнути 

громада, звичне для особистості, яка керується первинними імперативами з 

виразною сенситивною домінантою. Невипадково князь забирає дивну для 

прагматичного й корисливого загалу дівчину в багатий двір «над берегами 

людського моря». Щирі душею відокремлюються від натовпу філістерів, 

позбавлених страху Божого й сумління. Вдячність, віра і покора волі Господа 

стають запорукою щастя. 

Переповідаючи відому історію про царя Соломона та бджолу, прозаїк надає 

комасі головну роль в імені (Цвітанка), портреті (лапки-срібло, чепурна голівка, 

крильця-вогники, сльози-перли), вдачі (найвеселіша), урівнюючи з царем. Авторка 

зіставляє двох монархів різних світів. Бджолина цариця жертвує підлеглою, щоб 

урятувати від знищення решту. Реакція чоловіка виказує людську натуру, схильну в 

емоційному шалі прирікати на загибель інших. У притчі «Цар Соломон і пчілка» 

показано взаємозв’язок всього сущого на землі. Навіть життя маленької комахи, 

незначної, на перший погляд, може скорегувати долю індивіда, країни, народу. 

Проблема вибору розкрита в історії про «Дарований черевичок», де наявна 

низка біблійних алюзій. Талановитого кравця двічі рятує від сліпоти юрби 

розчулений музикою душі Христос. Аналізуючи цей художній текст, варто звернути 

увагу на реінтерпретацію звичаю з чоботом (Рут 4:7). Розіп’ятий наче покутує гріх 
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брата Свирида, розділяє біль чоловіка. Катря Гриневичева наголошує на постаті 

обранця. Ісус Христос обдаровує кравця, котрий в речах оприявнює власну душу, 

оскільки голка горить від тепла рук, а скрипка втілює сутність виконавця. 

Повчальна історія доводить важливість віри у житті особистості. Відсутність довіри 

до ближнього та зневіра в силі Бога (натовп не переконали навіть криваві сльози на 

повіках Розіп’ятого), відкидання дива, зумовить самознищення людства – духовний 

суїцид неминуче призведе до фізичного зникнення. Питання віри є лейтмотивом 

твору «Червона корівка». Син Божий почув думки матері, яка переймалася долею 

дітей-наймитів у місті. Живучи в лісі з малечею, вона не може порадити, допомогти, 

обійняти й захистити їх. Втрата корови примушує жінку позбутися страху і піти 

назустріч дітям, аби возз’єднати родину. Отже, Ісус здійснює найзаповітнішу мрію 

господині. Прикметна семантика корови: символізує жертву (1Цар. 6:7-14) й 

актуалізує значення слова «коров» як одиницю міри. Таке припущення 

підтверджують висновки Ісуса у поясненнях апостолам про співвідношення втрати 

тварини й возз’єднання родини. Два види води (Бут. 26:19) втілюють означення 

живої (криниця, джерело) та мертвої (трясовина, гаддя), що уподібнюються душам 

людей. Порівняння дітей вдови з бджілками актуалізує образ Божої Матері, оскільки 

для неньки її малеча найдорожча.  

Материнська любов стає лейтмотивом притчі «Мак», де наявний контраст 

кольорів: «чорний» Назарет, який обрамлюють яскраво червоні плями крові на 

дорозі. Авторка представляє смислову градацію: нерозривність зв’язку неньки й 

дитини, взаємозалежність спокути і жертовності, непорушність Божої волі. Дружина 

теслі «серце чує у горлі». За нагороду відданості править усмішка сина та уквітчана 

короною з маків голівка мами. У притчі наявні два образи Ісуса. Хвороба Дитяти 

підкреслює людський складник Сина Божого, передбачає глибину його страждань 

на хресті. Це засвідчує підтекстова присутність дорослого Христа, котрий 

з’являється наприкінці твору. Наратор зазначає, що саме краплі крові Матері Божої 

перетворилися на маки, які завжди супроводжують «хліб насущний, мов довгі 

шнури із коралу». Тут помітна алюзія на Новий Завіт, наближення Великодня, коли 
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Ісус означив хліб своєю плоттю (Ів. 6:48-56). Також варто згадати ще одне 

тлумачення квітки – невинно пролита кров, що вказує на жертву Спасителя. 

Тема самопожертви є домінантою творчості Катрі Гриневичевої. У творі «По 

дорозі в Сихем» акцентовано її загальнолюдський вимір. Сила Христа виявляється у 

несвідомій зміні нахаби-чередника, котрий раптом відчуває сум’яття через 

внутрішній жах від власної порожнечі. Протягом подорожі мандрівники зустрічають 

двох вівчарів. Цинічний та брудний чоловік зневажає природу і людей. Чередничка 

охоче допомагає стрічним, наповнює своєю любов’ю усіх. У діалозі Петра й Сина 

Божого викрито амбівалентність світу, що складається з неба і землі, людського та 

Господнього, фізичного й духовного. Рибалка вболіває за дівчину, оплакує її 

майбутнє важке родинне «щастя». Він емоційно реагує на звістку, бо живе 

теперішнім. Христос міркує про долю кожного зокрема і людства загалом. Керовані 

добротою матері діти будуть гідними людьми, а жорстокий подорожній отримає 

шанс покутувати гріхи та змінитися. Образ вівці стає багатозначним: тварини, яких 

доглядають чередники, дівчина виступає Agnus Dei для чоловіка, щоб урятувати 

його душу. Вівчарем постає Ісус Христос, мудрий та справедливий Учитель, який 

піклується про людську паству – «отару». Божа самопожертва заради спасіння 

людства стає центральною подією «Мисалехової стрічі». Образ прочанина 

розкривається в емоційній рецепції подій. Спочатку він сповнений бадьорістю, 

радістю паломництва. Згодом осяяний незнайомець викликає цікавість. Насамкінець 

чоловіка охоплює розпач у спогляданні жорстокої розправи над Невинним. Мисалех 

недаремно вказує на нелюдську натуру катів, яких ототожнює із хижаками. Адже 

«загублена вівця» (Пілат), котра могла би стати «блудним сином», прийняти віру 

Христа і знайти себе перетворюється на псевдосуддю, який спокушає, спонукає та, 

зрештою, скеровує натовп на криваву страту Ісуса. Крім того, наявна й літературна 

алюзія, котра стала крилатим висловом. Давньоримський письменник Плавт означив 

егоцентризм у комедії «Осли» знаним висловом: «Людина людині вовк». Тобто 

духовне чи фізичне вбивство завжди є бумерангом, що зумовлює самознищення. 

Розпач і туга Праведного визначають ставлення Бога до кожної людини. Вага гріхів 

нерозумних істот зумовлює не тільки душевні, але й фізичні страждання Спасителя, 
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котрий приймає волю Господа і сповняє добровільну жертву заради невдячних 

дітей. Кольоровий контраст суцільної темряви та червоної барви набуває 

символічного звучання: духовну ницість катів і велич кривавих мук праведних на 

чолі з Розіп’ятим.  

Твором, який охоплює всі порушені в інших притчах проблеми, є «Дивна ніч». 

Одержавши від учительки миску борошна, малий Юра втрачає скарб через витівки 

вітру. Він йде по допомогу до відьми Хими. В образі цієї жінки уособлено прадавні 

вірування українців (анімізм, тотемізм, фетишизм), які успадковують мольфари, 

знахарки, віщунки, котрі виступають зв’язковими між світом природи та людини. 

Письменниця актуалізує пантеїзм як домінанту ментальності українства. Хлопчина 

вирушає на пошуки кривдника і стає свідком незвичної розмови. Він чує голоси 

козаків, готових боротися, проте прийдешнє інертне покоління навряд чи оцінить 

запал прадідів. Так, вітер переповідає те, що бачив і чув. Буйний змушений 

констатувати відсутність у сучасників, котрі «зацитькували совість», запалу, 

сміливості, готовності боронити зневажену Вітчизну. Юра усвідомлює власну 

відповідальність перед пращурами і нащадками за долю своєї країни, нації, народу. 

В образ героя вкраплено біблійні акценти. Хлопчик – чередник. Тож він має 

скерувати й очолити отару, тобто нове покоління, здатне захищати рідну землю. 

Важливо, що дитина, даючи обітницю, ототожнює зраду Батьківщини зі зрадою 

продажного учня Христа. Згадуючи про занедбані могили, письменниця вкотре 

наголошує на забутті, незнанні історії як головній причині недолі українства. У 

творі наявна наскрізна персоніфікація природи, що увиразнює зв'язок світів. 

Химерне поєднання християнства і язичництва визначає менталітет українців та 

окреслює Вітчизну як духову субстанцію. 

Біблійний та міфологічний інтертекст поступається автобіографічній нарації 

збірки «Непоборні», яку Олена Кисілевська визначила образом «неподатности, 

твердости, невгнутости духа народу» [72, c.82]. Катря Гриневичева висвітлює свої 

міркування щодо майбутнього нації крізь призму доль мешканців табору. Вона 

викриває шовінізм, цинізм, жорстокість як окупантів, так і опікунів, з чиєї ласки 

існують вигнанці. Портретна галерея складає цілісний образ скаліченого народу, 
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котрий за дротами зникає наче тінь, що передано влучними означеннями: «сваряться 

купи людських тіл», «привиди», розсипані по чужих землях «хрести Голгофи». 

Оповідачка відображає боротьбу життя і смерті у замкненому просторі, умовно 

поділяючи персонажів на статево-вікові групи. Обмаль дужих та молодих юнаків 

зумовлена об’єктністю пригнобленої спільноти, яка змушена оплакувати участь 

чоловіків у чужих війнах («Лист»). Материнська любов нотує риси рідного жовніра: 

помертвіле серце, трагічна думка в кутиках уст, маска, стривожена душа, оп’янілий 

тугою зойк («я – людина»), самотність, зловіще призначення («Сторінка зі 

щоденника»). Аби врятувати дітей від ролі безмовної «отари», школа і церква 

об’єднуються заради патріотичного виховання «паперових козликів», яких вирізняє 

«зломаний, знівечений, розбитий» голос («Біля воріт», «Під чужим небом», 

«Бабуся», «Над ставом сільое»). Лікарні не допомагають, а знищують зайві роти. 

Учителька виступає оберегом і провідником малечі, спонукає прагнути перемоги 

сонця, повернення Батьківщини, що втілено в актуалізації традицій, наголосі 

етнічної належності, плеканні народнопоетичної творчості й образі Мойсея. 

Священик єднає громаду спільною молитвою-співом, який засвідчує невмирущість 

віри та перетворюється на бойовий зов («Кварантана молиться», «Пасха Красна»). 

Осердям вітаїстичної сили постають жінки. Попри страшну пам’ять, «розкричану 

беззвучним криком», біль, який перевершує розпач архістрадниці Ніоби, чари 

перелети, котра спричинює «нерухомі води сліз», вони свідомі обов’язку 

продовжити рід, зберегти «тепло живої крові», покликати соловейком Розп’ятого з 

вирію, воскресити «прокажену смертю» Вітчизну («Параска Гоголь», «Тіні ночі», 

«Як згасне день», «Дорога», «Спомини»).  

Доцільно зазначити, що побудова збірки має смислову градацію. Спочатку 

наратор звіряється реципієнту в сумнівах і зневірі, бажає втекти «поза межі крові», 

звертаючись із благанням-імперативом до Господа («Утеча», «На весняній сопілці»). 

Згодом спустошеність поглиблюють картини жахливої дійсності, де замість свята – 

візія костей, дух руїни, даром фортуни стає відро з «мачанкою», виття собак, дороги 

сліз, ридання неба, «втоптана в гній доріг» Психе, трупи зливаються у чорне озеро 

масового похорону («Весілля Карапульки», «Пісня жорен», «У кігтях туги», 
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«Розп’яття»). Насамкінець лунають життєствердні апеляції до себе та реципієнтів, 

що ґрунтуються на збереженні самобутності завдяки духово-культурним скарбам, 

реінтерпретації ковчега Ноя, здійсненні сподівань у немовляті («Lux in tenebris»,                        

«З книг вигнаного народу», «На новосіллі»). Недаремно Ф. Погребенник підкреслив, 

що назва збірки є символом-гаслом [73, c.15]. Катря Гриневичева сакралізує 

Батьківщину як основу людського буття. О. Грицай зазначає: «У творчій духовості 

цієї письменниці є утаєний, не такий то частий у нас нахил розмальовувати 

володарські душі. І є у Гриневичевої теж рідка в нас, ніби флоберівська пристрасть 

опановувати всеціло слово, скорити його вщерть творчій думці і почуванню як ви-

слів і малюнок […] її глибокому відчyтті трагіки тієї ж буденщини, ще й сьогодні 

по-мистецьки споетизований «document humain» першої міри» [75, с.10, 19]. 

Авторка створює мистецьку модель Божого світу, де від кожної істоти залежить 

гармонія та мир, запорукою чого виступають любов і віра. 

Натомість М. Соневицький звертається до античного інтертексту в 

оповіданнях-легендах, що відображає професійні авторські уподобання (класична 

філологія) та суголосний сучасній національній проблематиці, зокрема у 

циклічності процесів («Пригоди Одіссея», «Мирмідонський лицар», «Гомін 

давноминулих днів»). Лейтмотивом творів постає розплата. Змальовуючи боротьбу 

титанів і богів («Прометей»), письменник зіставляє три образи творців. Кронос 

уособлює «жорстку, сліпу силу», що заради влади знищує навіть власних дітей. Зевс 

– розумний правитель, який, усвідомивши хибність тотальної карної системи, зміг 

запропонувати новий лад «лагідності й пробачення». Прометей виступає символом 

альтруїзму, оскільки заради свого творіння – людей – обрав самопожертву. Тобто 

автор індивідуалізує міфологічних істот, надаючи їм виразних якостей, висвітлює 

недоліки й чесноти. Показ протистояння небесних велетнів зіставлено з перипетіями 

земних воєн. Прозаїк висвітлює приклади героїзму, доводить, що сміливість і 

жертовність не залежить від віку, статі чи статусу. Звитяга Каллімаха має особистий 

та громадський чинники («Діомейський шибайголова»). Помста за смерть батька 

поєднана із захистом Батьківщини. Прикметно, що жага розплати не стає тотальною 

ненавистю. Хлопець виявляє і хоробрість, і милосердя. Водночас наратор зіставляє 
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двох очільників загонів греків, підкреслюючи значення передусім духової сили 

(Темістокль – Арістейд). Адже поширення занепадницьких настроїв про поразку 

зумовлює програш у битві. Важливість психологічної стійкості відображена в 

«Супротивниках Порсенни». Образи трьох героїв уособлюють складники перемоги: 

Горатій – честь, Муцій – відвагу, Клєлія – розум, які об’єднує патріотизм. Проте, 

крім військових здобутків, для формування гармонійної особистості (калокагатія) 

потрібний внутрішній поступ завдяки чуттєвим царинам. У художньому висвітленні 

засад античного мистецтва та фіксації нюансів сприйняття глядачів письменник 

доводить роль синтезу слова, звуку і жесту в самоаналізі; висвітлює основні 

принципи побудови трагедії, покликані переконати реципієнта в достовірності 

зображеного, досягти катарсису, що засвідчує діалог Платона та Евдема («На 

виставі “Фільоктета”»). Герої твору Софокла викликають безліч думок, змушують 

переосмислити дефініції справедливості, брехні, егоїзму, совісті, обману, користі. 

Міркування сина Арістона відображають авторське бачення літератури, коли 

протагоніст розкривається насамперед у внутрішньому конфлікті, спонукає не 

тільки співпереживати, але й студіювати свою сутність. Самоаналізу також сприяє 

релігія, що виказує місце мікрокосму в макрокосмі («Як промовив Везувій… (Пані й 

рабиня)»). Лікінія шукає себе у зіставленні старих богів та істинного Бога, 

досліджує постулати вірувань, спостерігає наслідки їх впливу на людей. Вона 

знаходить своє призначення у захисті слабших. Тому клич Гая Плінія – «До 

відважних світ належить!» – набуває нового звучання для дівчини із «надземною 

волею», котра тікає від сліпої юрби, схибленою жагою багатства, до відкриття 

«правди й любови». М. Соневицький на основі античного інтертексту порушує 

актуальні особистісні й національні проблеми. (Недаремно твори забороняла 

видавати цензура.) Він підкреслює важливість чуттєвих домінант, які визначають 

долю індивіда та громади. Рабська свідомість і психологія поразки унеможливлює 

розвиток спільноти й держави. Письменник забезпечує достовірність історій завдяки 

ґрунтовному дослідницькому матеріалу, деталізованому опису інтер’єру й 

ритуальних дій, відповідній лексиці (боедроміон – вересень, наварх – адмірал, 

таксіярх – провідник), що створює ілюзію участі читача у перипетіях. 
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Прагнення захистити само- і етноідентифікацію в еміграційних колізіях 

спонукає шукати насамперед внутрішнє опертя, що висвітлює У. Самчук,                        

у новелістиці якого переважає виклад від першої особи, рефлексії оповідача, де 

гармонійно вплетено нечисленні діалоги. Новела «Моя осінь» відображає перипетії 

любовного трикутника. У жінці наратор вбачає невідому планету, яка підкорює 

супутників-чоловіків. Письменник формує портрет персонажів, підкреслює певні 

риси характерів, особливості зовнішніх атрибутів, манеру поведінки та інтонаційні 

нюанси мовлення. Винятковий педантизм у доборі одягу, взуття, аксесуарів 

притаманний лікарю. Він – прагматик, для котрого статус понад усе. Чоловік 

допускає до своєї персони тільки обраних осіб, які мають відповідати його 

матеріальній досконалості, втіленій зокрема й у купленій подрузі-речі. Тому К. 

зневажає «нікчемну расу», до якої має нещастя належати, вдає рафінованого 

європейця, позбавленого ментальної чулості. Героїня свідома привабливості й чарів, 

представляє себе недосяжною мрією, котра підпорядковує та керує іншими 

створіннями, боячись потрапити до когорти непомітних. Але оманлива гідність 

зникає за належної ціни (Амвона, Ріда). Ілюзія висоти ідеалу розбивається об реалії 

фізичного існування. Оповідач – ідеаліст, який шукає гармонії, розчиняючись у 

звуках і барвах природи. Ментальність емігрантів, без вказівки Вітчизни, виказує 

нищівний вплив колоніальної свідомості, який заважає наратору, лікарю, жінці бути 

чесними із собою. Часопростір перипетій обмежений осінню, етапи котрої тотожні 

означенням фемінної постаті – золота, дужа, гаряча, зрадлива, чудова. Розчарування 

поглинає зима. Морозна чистота наприкінці твору допомагає герою позбутися 

емоційної залежності, пробудитися від летаргійного сну покори, марних очікувань, 

виокремити істинну мету, що полягає у воскресінні себе й Вітчизни. Цю думку 

засвідчує візуалізований образ України у мапі (двадцять шість плям – області разом 

із діаспорною спільнотою) та синьому птахові з відбитим крилом (злиття 

Батьківщини й наратора).  

Автоалюзією виступає новела «Розбита богиня», де помітний античний 

(Пігмаліон – Галатея), біблійний («Пісня над Піснями» Соломона) та літературний 

(петраркізм) інтертекст. Герой уславлює, прирівнює та обожнює дівчину та Україну. 
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Образ першої зазнає деформації, в якій головною дійовою особою постає артист. 

Гриць уособлює типового егоцентрика. Він вправно маніпулює оточенням, 

передусім жіночою статтю, щоб здобувати нових шанувальниць таланту. В постаті 

лицеміра, брехуна й хама викрито розрив гри та життя, самообман жертви, яка 

добровільно віддається хижаку. Ліда запалюється зовнішнім блиском бабія, 

відкидаючи внутрішні порухи, стриману щирість оповідача. Вона власноруч 

прирікає себе на катування Чорного (називне прізвище), перетворюючись із «богині 

саду» на «вилинялу» істоту. Така поведінка коханої стає алюзією на історію 

Вітчизни, керівники якої спокушались красивими обіцянками-гаслами окупантів, 

роз’ятрюючи ще не загоєні рани та додаючи нові. Наратор звільняється від розпачу і 

безвиході всередині вісі Усесвіту – на горі. Його наповнюють силою стихії природи, 

що розкрито в яскравих метафоричних образах (вітри патлають кучері садів, душа 

вагітніє, горить виноград). Очищене від особистісної драми єство готове «різьбити 

кольос» у «власному серці», тобто творити самобуття.   

Багатоплановість і полісемантика вияву Батьківщини (варто пригадати 

доробок «пражан») в інтимному вимірі притаманна новелі «Образа». Письменник 

зіставляє різну рецепцію та інтерпретацію стосунків чоловіком і жінкою, які є 

презентантами відмінних ментальних концептів. Дада не розуміє реакцію Влада на 

сувенір у вигляді зображення оголеної жінки. Чоловік глузує з подарунка, порівнює 

витончену постать із повією («Діва-обида» Є. Маланюка). Образа дівчини 

унеможливлює подальші стосунки та вибудовує стіну між колись близькими 

людьми. Чинники поведінки героя містяться в його рефлексіях. Він не бачить у Даді 

майбутню дружину, оскільки переконаний в етногенетичній прірві. Для Влада ця 

дівчина одна з багатьох, які допомагають забути про болючий розрив із домом. 

Усамітнившись, він занурюється у спогади, актуалізуючи контраст минулого і 

теперішнього в образах-асоціаціях: «милий, смердючий дим» кав’ярні – 

приготування до Різдвяної вечері, модна пісенька «Сюзанна» – вічна «Осанна»; 

порожні балачки сп’янілих відвідувачів – архетипні згадки про степ, відверта Дада – 

цнотлива матір, «людина-хробак» – «людина-бог». Чоловік освячує національний 

дороговказ, оскільки так зможе «бути людиною». Наратор протиставляє дух 
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України й матерію Європи. Тільки захистивши первинну сутність, герой здатний 

зберегти духовний зв'язок із ненькою-Вітчиною. 

Ототожнення чистоти почуттів до дівчини й рідної землі відбувається в новелі 

«Собака у вікні». Сповідь чоловіка відтворює символічну градацію: миші – комора – 

хата – село – Україна. Наголошуючи на рабській психології представників 

підкорених народів, автор зіставляє позиції сусідів по кімнаті. Якщо болгарин 

Йорданов схиляється перед новими господарями його життя у Західній Європі, то 

наратор підкреслює рівноправність і рівнозначність усіх етносів, виокремлюючи 

цінність кожного індивіда як взірця поступу чи деградації світу. «Собака у вікні» – 

сюрреалістична візія осередку душі. Тому «там був не сон», а тут – симулякр буття.  

У творі «Сильвестр» відзначення Нового року в полярних матеріально-

емоційних царинах викриває амбівалентність життя. Щоденне закінчення дня 

емігрантів-заробітчан алкогольним угаром дисонує зі святковою атмосферою 

будинків європейців. Грока, Люмпельського і Кравченка охоплює вир незвично 

стрімких перипетій (вбивство поліцая, втеча, сховок), кульмінацією котрих є агонія 

земляка. Заповіт полтавчанина – бажання бути похованим на Батьківщині – 

пробуджує зневірених шукачів кращої долі, закликає повернутися до джерел, 

оскільки тільки там можливе духове відродження. Це риторичне звертання-заклик 

викриває експресіоністичній вияв: поділ на тваринну (аби вижити) і духовну 

(батьківщина у серці, щоб не втратити себе) іпостасі. Водночас чоловік апелює до 

людства загалом, оскільки озвірілий натовп не помічає людину не тільки в 

екстремальній ситуації, але й за рутинного плину. Омана принадних мертвих речей 

нівелює вартість живих, загальний добробут притлумлює іманентні риси, 

філістерство заступає буття. Окремішність душі та тіла посилює кольоросимволіка у 

дивному натуралістично-імпресіоністичному поєднанні «зсинілого язика 

роздушеного земляка» і марева з волошок у небесній блакиті. Загиблий перебуває у 

двох часопросторах, де лише один – справжній, оскільки постає осередком 

внутрішнього «Я», забутого на чужині.  

Проблему, вміщену в антиномічній парі «бути – здаватися», У. Самчук 

продовжує досліджувати у новелі «Авс-фін». Він доводить, що належність до еліти 
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не гарантує прозріння. Учений-емігрант сповідує пасеїзм, живе «спогадами-

сфінксами», зневажає  «вузловату расу» європейців, проте нічого не змінює в 

сучасному й залишається у «гнилій Європі». Чоловік зосереджений на геніальних 

теоретичних розробках, які стають його втечею від визнання свого безсилля. 

Марнування часу на дрібниці й відкидання важливих нагальних питань викрито в 

назві новели. «Авс-фін» («виходити-входити») – трамвайний напис – підкреслює 

недолугість колового існування, котре унеможливлює як розвиток осібної людини, 

так і поступ нації.  

Проблема самосприйняття порушена у новелі-авторефлексії «На двірці». 

Спочатку природа й людина – паритетні складники Всесвіту. Попри домінування 

імпресіоністичних тенденцій в описі довкілля зринає провіщення – квіти нагадують 

застиглу кров. Наратор зіставляє минуле і сучасне в образах далекої вітчизни й 

неосяжної чужини: «тихий спогад краси» – поспіх «машинованих» людей. У 

власних означеннях виринають аксіологічні маркери оповідача, що коливаються від 

небезпечної вседозволеності («Я Велзевул») через усвідомлення своєї мізерності у 

всесвітньому обширі («Я жебрак») до осягнення духового безсмертя («Я вічність»). 

Фіксація миттєвих вражень поступається нотуванню виражень. Домінує 

експресіоністська поетика. Невипадково загиблий позначений умовними «Ігрек Зет» 

– це трагедія нівеляції осібної людини.  

Та зникнення може бути не тільки фізичним, але й духовним, що доводять 

персонажі твору «Віднайдений рай». Деформація людини виявляється в його 

«речовій» характеристиці, адже портрет товариша формують не риси характеру, а 

зовнішні атрибути: огрядна дружина, великий пес, котедж, муляжі книг, що мають 

спільні означення («кам’янотверді», «червонопики», «брудносірі»). Мешканці дому 

– живі мерці, оскільки не мають ідеалів, мрій. Оповідач тікає від осередку затхлого 

«благоденствія», втративши побратима. Тож назва новели є багаторівневою. Вона 

окреслює поділ на земне (випробування) та небесне (вічний спочинок героїв), 

територіальний розрив (чужина – мир і безпека, вітчизна – боротьба), протистояння 

пріоритетів (матеріальний комфорт у споживацькому світі – духовне 

самовдосконалення у граничному бутті).  
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Сатиричне викриття філістерства наявне в новелі «Останній могікан», де 

помітні перегуки з твором Г. Квітки-Основ’яненка «Пан Халявський». Руйнування 

дискримінаційного устрою зумовлює серцевий напад поміщика. Розповідач відверто 

вказує на вміст подібних істот – «багно». Ігорю Михайловичу опонує селянин 

Панас, який поважає людей та природу. Тобто письменник доводить духовну 

вищість вроджених якостей, сповнених чистоти на противагу набутим рисам, які 

знищують індивіда. 

Етногенетична пам'ять, посилена внутрішніми константами, стає чинником 

дій маленького Пилипа в новелі «По-справедливому». Доцільно зауважити про 

зміни темпоритму розповіді. Зображення появи хлопчика у таборі, вправ зі зброєю, 

виправки коней, побуту його мешканців, розмови й жарти мають сталу розміреність. 

Та кульмінація у двобої кулеметника і вершника-дитини розтягнена у часі, адже            

прозаїк ретельно фіксує останні миті життя дитини. Він протиставляє суперників у 

чуттєвому аспекті: хоробрість – страх, лють – покора, героїзм – виконання наказу, 

відчайдушність – самозбереження. Образи двох людей викривають жах війни й 

водночас підкреслюють відмінність між загарбниками, які приречено сповняють 

бажання керівників, і оборонцями-патріотами, здатними до самопожертви. 

Досліджуючи співвідношення вродженого й набутого в людині, У. Самчук 

вдається до різних художніх зображально-виражальних засобів. Паралелізм і 

антитеза допомагають відтворити внутрішній світ героїв, метафоризація дійсності 

відкриває потаємні бажання і табу, полісемантичні образи показують асоціативне 

розмаїття у рецепції та інтерпретації довкілля, еліпси передають чуттєві нюанси, 

забезпечують достовірність потоку свідомості, виклад від першої особи інтимізує 

виклад, виказує автобіографізм нарації, надає оповідачу розмаїтого спектру функцій 

(спостерігати, нотувати, аналізувати, узагальнювати тощо), синестезія виражає 

наповненість царин, корелюючи співвідношення сутності й природи, нотування 

жестів та емоцій героїв розкривають глибини творчої лабораторії митця, 

інтертекстуальні, інтерсеміотичні та інтермедіальні аспекти визначають умовність 

часопростору (релігійні – Святе Письмо, античні – міфи, літературні – Ф. Петрарка, 

«празька школа», музичні –Р. Вагнер, Г. Блюме), полістилізм (символізм, 
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імпресіонізм, експресіонізм, натуралізм, сюрреалізм) дозволяє варіювати смислові 

акценти у творі, увиразнюючи персонажів, їхній стан, вибудовуючи змістову 

проекцію в синхронії або діахронії. Дослідниця Ірина Руснак зауважує про 

експліцитний «віднайдений» (урбаністичні пейзажі, лексика) та імпліцитний 

«втрачений» (прихований) рай, що висвітлено в антиномії «чужина – вітчизна» і 

концепті «ідіолектного» коду, «за допомогою якого письменник доніс до читача свій 

задум і за допомогою якого відбувається розуміння художньої інформації 

реципієнтом» [332, c.27] у багаторівневому прочитанні художніх текстів. Однак 

інтимізація викладу й автобіографічна нарація спонукають розширити вказані 

концепти, долучивши онтологічний вияв. Адже словом «рай» у новелістиці прозаїка 

можна окреслити низку феноменів, котрі постають лакмусом для індивіда, 

показниками його вибору маски чи обличчя, свободи або рабства, філістерства чи 

духовності, гідності або приниження, тварного чи людського.  

І. Костецький (спр. Мерзляков) досліджує питання етноідентифікації у 

містифікованих мозаїках [402]. Аналізуючи авторський ідіостиль, В. Барка 

зауважує: «Це якась психологічна «екзотика» для нашого письменства […] по-

східньому орнаментові кругування висловів з настирними домінантами в мотивах, 

в’язучих і невідчіпних, при схожому строї, і загадки стильових «сферок», що 

вміщені одні в одних, – сполучаються, на диво, якраз із дограничною 

европеїстичністю мови» [17, c.199-200]. Письменник представляє трилогію, що 

починається оповіданням «Чорноліський переказ», назва якого виказує літописну 

традицію княжого часу. Пролог до розповіді стилізований до зачину думи 

(речитатив, синонімія, антитеза). Історію зради відображено в «лукавій провесні» та 

«підступних пахощах пороху». Ліс – інфернальний простір, де відбувається 

метаморфоза: герой перетворюється на птаха й уникає золотої кулі князя. Доречно 

зазначити, що письменник вдається до символіки кольорів, коли чорноліс виступає 

утіленням чорного опришка і навпаки. Знаковим постає ономастикон. У жіночому 

прізвиську Соколиця помітна напередвизначеність орлу (чоловік Гальшки). Смерть 

героїні викликає метаморфози колишніх суперників. Збишко усвідомлює народний 

обов’язок проводиря, градуює від служки волоського князя Чезаре до захисника 



420 

 

 

нації. Януш ховається у лісі, перетворившись із шанованого господаря на втікача-

месника.  

Уміщені в оповіданні ритмізовані фрагменти автор окреслює пам’яткою-

епосом XV–XVІ ст., де фігурують реальні історичні особи. Хоча насправді часова 

прив’язка є досить умовною. Вставляючи інформацію про боротьбу литовських 

братів-князів Свидригайла і Ягайла, розповідач апелює до людства, яке, 

розв’язуючи війни, прирікає себе на загибель. Недаремно згадка про кровопролиття 

навяна одразу після спонуки персонажів до молитви. Загальнолюдська проекція 

посилюється зразковою поведінкою в захисті Поділля Федором Острозьким. А 

приклад Предслава Лянцкоронського (Лях Сердечний), який разом з  Остафієм 

Дашкевичем визволив українство з-під гніту татар, ставши на Запоріжжі гетьманом 

низового козацтва довершує перелік історичних особистостей, які запам’ятались 

віховими для краю вчинками. Перераховуючи оборонців простолюду, Вітчизни, 

віри, І. Костецький ототожнює звитяги у діахронічному вимірі, доводить 

спадкоємність героїчних змагань. 

Перевага особистісного над громадським висвітлена в образі воєводи Стефана, 

який спровокував селян заради власної вигоди (вставка про повстання Мухи), – 

Соколиця зіштовхує коханців. Але Збишко переборює егоцентричні бажання, 

виступає оборонцем національних інтересів за волі Всевишнього, про що свідчить 

поява сакрального образу Святої Софії. Власне історична циклічність, коли 

Ярослави та Ростислави стають Остапами, Данилами, Іванами, синкретизм 

язичництва і християнства відображають ментальність українства. Прикметне 

закінчення твору, що має кількарівневе прочитання. Постійне оновлення природи 

тотожне спорадичній, однак сталій появі керманичів нації. Тому автор підкреслює 

духову константу як запоруку незнищенності народу, до збереження котрої почасти 

долучається сам: «Все, що я пишу, є з життя духу, завжди – про перемогу духу» 

[173, c.18]. 

В оповіданні «Опришок та орач» йдеться про подальші пошуки способів 

реалізації мети опришком. Цікаво, що час подій максимально ущільнено. Якщо 

колізії в «Чорноліському переказі» тривають день, то наступна розповідь 
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розпочинається вже за добу. Стислий хронотоп надає творам легендарності, знищує 

межу між домислом та вимислом. У розмові персонажів наявні сталі епітети, 

замовляння, паремія («земле-мати», «золот-спис», «щоб ні бур’ян не глушив, ні 

кропива, ні всяка кусюча жалива, ані стеблиною, ні волоконцем. Дай Боже…»). 

Центром літературного тексту є діалог персонажів – опришок (діяч) і орач 

(споглядач). Полеміка точиться навколо призначення ключової для землеробської 

культури речі – плуга, який може набувати мирний та збройний вияв. Ретельно 

нотуючи жести, інтонацію героїв (спочатку орач проходить повз, потім суворо 

відмовляє, згодом замислюється, нарешті посміхається, погоджується допомогти), 

письменник вибудовує зразок сократівського діалогу. Вислів «переорати землю» 

здобуває подвійної семантики: буквальне значення (обробити задля врожаю) і 

переносне (звільнити від чужинця заради прийдешніх поколінь). Багатозначність 

образу посилюється ритмізованою вставкою (згадка про Спитка ІІІ з Мельштана, 

який повернув батьківські території). Тож герой об’єднує матеріальну і духовну 

сутність (Батьківщина, тумани – молитви землі), утверджує необхідність боротися 

за сакральну власність народу. 

Третє оповідання «Опришок та крива дівчина» сповнене автоалюзій (Федір 

Острозький –  чернець-сповідальник), реінтерпретацією фольклору й історії. За 

народними переказами, Довбуша убив Стефан за допомогою своєї жінки Дзвінки. 

Прозаїк переосмислює відому історію, називаючи так янгола-охоронця героя. Автор 

поєднує теперішнє (опришок Збишко) і майбутнє (Олекса Довбуш), актуалізоване у 

видінні – «Шепотіла дівчина: син, сни». Анаграма виступає не формальним, а 

змістовим фіналом і осібного твору, і всієї трилогії. Втіленням переродження є 

серце – образ, який стає художнім обрамленням та набуває символічного значення у 

синтезі морального й національного. 

 «Там, де початок чуда. Старобутні повістки» – літературна полістильова 

(романтизм, сюрреалізм, експресіонізм) містифікація. М.Р. Стех підкреслює: «… в 

досвіді “поліфонії тем”, “церемонійної ритуальности”, “руху, ніби з леґенди”, у 

мандрівці в царину “чистих форм”, де (в ідеалі) кожне слово – самодатність, а кожен 

сюжет – це неповторний… міт» [173, c.175]. Письменник уподібнює нарацію 
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народному переказу завдяки архаїзмам й оказіоналізмам (кміти, двораки, 

велеречивий, терпкопахучий, пташиголос, роззвірений, очедивна, деревчас, 

камінчас, труднобор, веливий, сріблолитися), відображає диво в персоніфікації 

природи, синтезі двосвіття, підкреслює його набільше втілення у появі нового життя 

(син Дзвінки та Збишка). Лексичні пошуки автора вповні втіляться в унікальному 

«камбрбумі», гротескній грі слів у пізніших прозових творах. Наголошуючи на назві 

скелі «камень Збишка», розповідач вдається до семантичної гри, розкриває 

етимологію слова «опришок»: герой демонструє індивідуальну боротьбу (опріч – 

окремо, осторонь), він емоційний та впертий у досягненні мети (оприскливий – 

нестриманий, дошкульний), чоловік живе та діє у горах, які постають надійною 

схованкою месників (оприск – уламок, скеля), розділяє тугу й радощі з лісом, що 

відповідає його внутрішньому світу – силі, гармонії, безпеці. Зважаючи на еволюцію 

героя, важливо дослідити етимологію імені Збишка. З польської воно виокремлює 

«того, хто звільняє від гніву». Протагоніст перетворює деструктивний запал на 

конструктивну боротьбу завдяки Божому осяянню. Він постійно від- і 

перероджується: «… вони виявляють найглибиннішу біду своїх душ. У стані кризи, 

що охопила світ. Це риса з відчуття мимовільної помилки свого існування. Пішли в 

сутінок. В сутінок! Бо не для такого життя люди створені. Вони з'явлені – жити так, 

щоб зосередження їх душевного прагнення і мрії, сердечного полум’я, пориву і 

кожного зусилля праці: щоб те зосередження знаходилося поза їхньою особистістю, 

– знаходилося в Богові та інших людях» [173, c.205]. У літературній містифікації І. 

Костецький підкреслює спадкоємність етнокоду нації – свобода людини й України. 

Прикметно, що проблемно-тематичний спектр української материкової та 

еміграційної літератури 1960–70-х рр. має чимало спільних акцентів. Письменники 

підкреслюють первинну сутність людини, ґрунтуючись на «філософії серця», 

висвітлюють сакральний взаємозв’язок природи й людини, актуалізують питання 

самотності у безликій юрбі, досліджують домінанти етногенетичної пам’яті, що 

виступає запорукою захисту єства. 

Цикл Людмили Зілинської «Літні етюди» містить вісім взаємопов’язаних 

творів, які формують цілісну чуттєву картину буття [389]. Оповідач тотожний 
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автору. Метафоризація часопростору втілена в етюді «Хвилина», де виклад 

ґрунтується на синестезії: аромати рослин корелюють спогади, наповнена зернами 

пшениця ототожнена з людським життям. Наратор сповнюється гармонією величної 

природи та візуалізує час у порівнянні хвилини з метеликом і золотим жуком, 

пробує зупинити мить («Фауст» В.-Ґ. Ґете), але знищує її: хвилина у долонях тане, 

виказуючи швидкоплинність людського буття. 

Зіставлення двох світів – природного істинного та людського штучного – 

триває у літературних замальовках, присвячених орнітологічним спостереженням 

авторки, де головують аудіальні образи. Дослухування до найменших нюансів у 

співі, щебеті, воркотанні пернатих допомагає зрозуміти їхнє сьогодення та збагнути 

себе. В етюді «Пташиний словник» звернення постає смисловим осердям твору: 

«Дівчино, дівчино, спиш». Воно апелює не тільки до героїні, але й до всієї громади, 

розгубленої та загубленої у вирі стереотипної поведінки, норм, шаблонів, масок. 

Пошук «пташиного словника» є викриттям лицемірних почуттів, геть не 

притаманних представникам флори і фауни, що також підтверджує відсутність 

лайливої лексики, яка принижує адресанта й адресата. Звідси, Людмила Зілинська 

наголошує на чистоті та силі слова, мові як виразника духу, рівня збереження 

іманентних ознак у людині.  

В етюді «Бунт» оповідачка порівнює співіснування різних генерацій у 

людській та пташиній громадах. Вона підкреслює незмінну циклічність природи у 

дотриманні функцій. Кожне покоління будь-яких істот невпинно повторює власні 

обов’язки щодо Землі, оскільки це виступає запорукою збереження популяції. 

Невипадково, головну увагу звернено на подолання страхів. Навчання лету 

старшими птахами малечі виступає домінантою їхнього виховання. Тут наявна 

підтекстова паралель із чуттям лету в дітей та його відсутністю в дорослих. Крила – 

свобода і відповідальність. Без них неможливий розвиток індивіда, та приклад 

мають показувати батьки. 

У проаналізованих творах авторка виступає реципієнтом колізій. Натомість в 

етюді «Ковчег» вона опиняється у центрі подій, уподібнюється Ною, прагнучи 

дібрати пари для порятунку. Наскрізним образом художнього тексту є дощ. 
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Нюансування стихії відображає чуттєвий спектр (радість, туга, злість, безвихідь). 

Оповідачка пояснює особливості кожного виду в емоційному аспекті (комахи й 

птахи – втіха, бездомні тварини – милосердя, бджоли – солодке життя, казкові коні – 

мрії) та викриває оманливу перевагу слабкої смертної людини над величною вічною 

приодою.  

Невідповідність зовнішнього та внутрішнього світу відтворена в етюді 

«Бикадоров». Письменниця поступово вибудовує образ чоловіка, котрий з вільного 

щасливого юнака перетворився на п’яничку. Актуалізуючи спогади героя про 

дитинство, наратор вказує на радість бути собою. Виокремлюючи досягнуті 

суспільні здобутки, вона підкреслює ілюзорність затишку матеріальних статків. 

Наголошуючи на ескапізмі Бикадорова, котрий обирає за порятунок від байдужості 

рідних алкоголь, письменниця спонукає реципієнта до аналізу функціонування 

громади, в якій наче успішний здоровий чоловік стає немічним занедбаним старцем. 

Ключем до розуміння жахливої трансформації виступає повтор «жити тишком». Він 

характеризує сіру масу, яка воліє нидіти рутинним існуванням, аніж якісно 

змінювати життя. Важливо, що істинну причину самотності й непотрібності колись 

«значної» людини наважуються вимовити вголос тільки діти, для котрих цей 

приклад є застереженням від занедбання власного єства. Це засвідчує рефрен 

«повірив / повірила». Малеча усвідомлює, що чинником духовного самогубства 

стала відсутність любові, яка унеможливлює повноцінне буття. 

Занедбана, забута первинна свобода виринає в емоційній комунікації 

небесного світила й наратора, що заполонює зміст етюду «Комета». Одивнення 

історії забезпечує метафора: спочатку героїня шукає гриб-утікач, потім знаходить 

залишений кометою хвіст. Антиномії, висвітлені у варіаціях («Надокучило мені 

недоуком на небі» – «Надокучило мені недоуком на землі»), виступають жаданими 

цілями для співрозмовниць. Вони прагнуть «лишати за собою світляні сліди», котрі 

втілюють знакові речі в осібному та загальнолюдському бутті-у-світі.  

Горішній локус відновлює цікавість до пташиних образів, які знову зринають 

в етюді «Африка». Вкотре згадуване жадання лету набуває чіткіших обрисів у 

спілкуванні ластівок і героїні. Зіставляючи природу й соціум, наратор порушує 
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проблему несвободи людини, закутої ланцюгами стереотипів та норм: павутинки – 

ґрати, листок дуба – осяяння-викриття. Ці суперечності посилює символіка барви: 

засмагле чорне тіло, Африка – «чорний континент», «чорна душа» – внутрішня 

дисгармонія через страх знехтувати вимогами попри первісну волю. Висновки 

пояснюють вибір ластівки, яка поєднує земний та небесний світи. Вільні мандри 

птахів є перевіркою героїні. Вона визнає поразку індивіда перед системою, акцентує 

питання дихотомії душі й тіла. 

Взаємозалежність усіх складників безмежного макрокосмосу висвітлено в 

етюді «Контакти», де птахи, тварини і комахи визначають триєдність світобудови. 

Людмила Зілинська вбачає у словосполученні «нав’язувати контакти» втрачену 

людиною рівновагу через нищення природи. Тому актуалізує відчуття у відтворенні 

ледь чутних помахів крил, тупоті копит, безсмертя душі у власних метаморфозах – 

перетворенні на пташку, сарну. Це дозволяє повернути свободу і гармонію. 

Антагоністами постають метафоричні «хижі зуби», які окреслюють нав’язані зовні 

непевність, ярлики, лещата шаблонів, «сумне порожнє місце», що виказує безлику 

істоту. Вербалізація першого поняття і переведення в абстрактну площину другого 

уявлення доводить взаємозамінність часом цілком протилежних категорій, 

розширення форми / виявів кордонів, які виснажують людину, витискають 

індивідуальність, аби знищити прагнення самовдосконалюватись, передусім духово 

й духовно, нав’язують суперечні внутрішнім порухам правила і норми, що не тільки 

регулюють поведінку, але й детермінують кожний крок, забирають свободу вибору. 

Відображаючи людський світ, прозаїк послуговується градацією, добираючи яскраві 

означення шляху індивіда: «сізіфова праця» мурашок закінчиться «комірчиною без 

вікон» (труною). Прикметне останнє перевтілення жінки на левицю, котра уособлює 

повноту життя особистості.  

Людмила Зілинська студіює синкретичне світовідчуття. Суб’єктом 

літературного тексту, співавтором і водночас об’єктом спостережень, зіставлень 

постає флора й фауна. Вони спонукають наратора і реципієнта до самообсервації та 

змін. Кожна пора року детермінована змістовим пуантом етюду: літо – плоди, тобто 

аналіз і підсумки; початок нового (побудова гнізда) життя. Жанровий вибір 
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підкреслює мозаїчну побудову на основі чуттєвої домінанти, незавершеність 

(відкритий фінал), відсутність подій, штрихи-натяки, виклад – авторефлексії 

письменниці. Попри нерозривність і автоалюзії, кожний художній текст сповнений 

особливим чуттям чи поняттям: «Хвилина» окреслює щастя у миті, «Пташиний 

словник» виказує ілюзію матеріальних обрисів, «Бунт» узагальнює спадкоємність 

генерацій, «Ковчег» підкреслює взаємозалежність природи й людини, «Бикадоров» 

наголошує на небезпеці заміни обличчя маскою, «Африка» порушує проблему 

втраченої первинної свободи, «Контакти» актуалізують збережені підсвідомі 

вірування про відсутність категорії смерті й постійне переродження завдяки 

самопожертві в рослині, птахові, тварині. Перший та останні твір формують спільне 

мисленнєво-чуттєве обрамлення циклу, відтворюючи амбівалентну емоцію суму й 

радості, де початковий складник означає тілесну прив’язку, залежність від фізіології 

та соціуму, який має функціонувати за визначеними нормами, а завершальний 

апелює до наратора-автора і читача, щоб устигнути за швидкоплинне життя зробити 

понад сили, залишивши гідні спогади у лоні природи й нащадках. Оповідачка 

протиставляє дві сфери. Соціум охоплений байдужістю: штучність, рутинність, 

примарність матеріального добробуту, показність, лицемірність, сірість через 

однаковість його мешканців, утиснутих у систему. Природа випромінює яскраві 

барви, рух, відкритість і поступ, де кожний стає учасником всесвітньої гармонії. 

Письменниця закликає любити життя і цінувати мить. 

Споконвічна антиномія «свій – чужий» набуває нових значень у новелах і 

оповіданнях Уляни Любович (спр. Старосольська), яка надає головну роль наратору 

– свідку, спостерігачу або учаснику подій чи тією особою, крізь призму котрої 

відбувається водночас рецепція та самопізнання, суголосні авторським [387]. Жінка, 

затиснута у штучному псевдосвіті з химерною рівністю мешканців, обирає 

самообман («Паша Копєйкіна»). Тож невідповідність постульованих радянською 

владою демократичних ідеалів реаліям призводить до фатального рішення. Продаж 

душі тотожний продажу-зраді людини. «Панібрат»-співрозмовник, директор Ян 

Дамазович, «ніби вмив руки від цієї справи» (Понтій Пілат). Мати марно хоче 

виправдати себе. Контраст увиразнює образ: балакуча, хвалькувата, енергійна 
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улюблениця «своїх» колег перетворюється, усвідомлюючи оману, на занедбану 

самотню служку. Невипадково брудна угода відбувається взимку. Сніг підкреслює 

чистоту проданої дитини та ницість соціуму. Знаковими постають імена героїв. 

Пишномовність директорських даних виказує егоцентризм і показну зверхність 

персонажа. Прізвище героїні – Копєйкіна – визначає її вартість (алюзія на капітана 

Копєйкіна із поеми М. Гоголя «Мертві душі»). У драмі жінки викрито антигуманізм 

тоталітарної системи.  

Геноцид і шовінізм, культивовані режимом, висвітлені в новелі «Сорочка 

щасливої людини». Новий рік на маслозаводі виявляється не святом, а єдиною 

можливістю поїсти. Скутість і страх робітників дисонують із промовами «про 

щасливу совєтську людину, родіну й партію». Популярне та розтиражоване гасло 

«рівності націй» розбивається вщент, зіштовхуючись із «рівнішими» росіянами, що 

також виказує довічний маркер українців – «націоналістів-буржуїв». Танець 

виступає кульмінацією жорстокої пародії на свято єдності. Лицемірство показано в 

інфернальній алегорії протистояння тіні птахо-звіра та піввелетня. У першому 

втілено керівника – субстанція без єства. Розповідачка підкреслює незвичайність 

чеченців, називає їх надістотами, які захищають духову міць за збереження 

дороговказів предків (згуртованість, честь). Переможцем духу стає кавказець, який, 

не маючи сорочки, вивищується над гвинтиком системи. Смислове підґрунтя 

оповідання посилює східна притча, обрана за епіграф. У фольклорному творі музика 

щасливий здобути гармонію внутрішнього і зовнішнього світу в паритеті з 

природою. Натомість Уляна Любович вбачає бажану рівновагу в етногенетичній 

пам’яті, взаємопов’язаної з доказом «самостійного незалежного мислення» – 

національною самосвідомістю. 

Авторефлексії переважають у творах, де самопізнання корелює минуле та 

сучасне «Я». В етюді «Повернення» зміщено часи. Протягом залізничної мандрівки 

виринають спогади, розмови, мрії, сповнені різними від- і почуттями, відтворені 

звуками потяга: вагон трясся, скрипів, стогнав, розлітався. Герметичний простір 

посилює емоційну напругу, одночасно поєднуючи та роз’єднуючи подорожніх. 

Передчуття невідомого і зруйновані системою долі, знищенні стосунки підкреслено 
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в порівнянні дошок, які рухаються в протилежні боки, створюють образ карткового 

будинку. Тому «пустеля степу» є метафорою життя знекровлених людей. 

Письменниця виказує біль і переживання зацькованих вигнанців, до яких належить 

сама, окреслюючи розрив із Батьківщиною.  

У замальовці «Заворожена ніч» зображена буденність заслання у Сибір. 

Природа суголосна душевним порухам героїні. Засіб художнього паралелізму 

допомагає увиразнити, візуалізувати картини позбавленого рідних існування. 

Тривогу, страх, непевність у будучині посилюють постійний холод, безлюдний 

шлях, руйновища колись заможного і знищеного радянською владою села, незвичні 

візії, спровоковані уявою (тіні, самонавіювання трагедії – в імовірній зустріччі зі 

звіром). Психотерапевтичним порятунком стає українська пісня («Реве та стогне 

Дніпр широкий!», «Ой місяцю, місяченьку, не світи нікому…»), освячена 

полісемантичним образом неньки – матері й Вітчизни. У наратора зникає 

беззахисність, а природа виступає оберегом. 

В етюді «У чужому місті»  часопростір набуває чуттєвих ознак. Зображуючи 

побут сьогоднішньої та колишньої домівок, оповідачка зіставляє місто 

(«цивілізована м’яка дійсність») й село («твердий день з його трудами»), звертає 

увагу на втрачену городянами здатність цінувати миті, помічати різнобарв’я 

довкілля (рудий, синій, фіалковий, рожевий, сірий, червоний). Вибір зими виражає 

циклічність природи. Актуалізація пам'яті пращурів зосереджена у духовому (мова), 

душевному («де спить моя мама») і матеріальному (хата – земля) вимірах. Умовний 

часопростір (численні ретроспективи й антиципація) відокремлює минуле і 

прийдешнє як «своє», пов’язане з Батьківщиною, та вороже сьогодення, де навіть 

ілюзорна тиша – «чужа». Звуки цивілізації утворюють внутрішню пустку, 

засвідчують розрив зі сподіванням воскресити втрачений спокій, розв’язати 

внутрішній конфлікт, позбувшись трагічного розриву між повноцінним буттям та 

вкрай обмеженим існуванням, який унеможливлює відновлення іманентної сутності.  

Уляна Любович представляє різножанрову малу прозу (новела, образок, 

оповідання, етюд), де текстову організацію детермінує власне особистісне 

сприйняття, осмислення і тлумачення персонажів, подій. Письменниця висвітлює 
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дихотомію «свій / чужий» в особистісному, соціальному і національному, 

територіальному й духовому аспектах. Вона вдається до автобіографізму нарації, 

образів-символів, метафори, часової проекції та смислової градації, відтворює 

чуттєвий рівень сприйняття, що полягає в емоційному нюансуванні, котре 

увиразнює зміни персонажів чи розкриває їхню сутність. Вибір сенситивної 

домінанти зумовлений авторським прагненням наблизити читача до змальованої 

перипетії, допомогти реципієнту знайти дотичні ланки з побаченим, почутим, 

пережитим. У такий спосіб відбувається невербальний полілог учасників 

запропонованої наратором історії.  

Метафоризація буття в самопізнанні вирізняє твори М. Вінграновського. 

Наскрізним образом у його прозі є земля, що символізує етногенетичну пам’ять. 

Велич стихії відтворено в оповіданні «Низенько зав’язана», де нестримність води 

втілює силу почуття. Письменник послуговується образами-символами. Стихія води 

очищує від соціальних умовностей героїв, коза виказує семантику давнього 

жертвоприношення, наявність солі у волоссі героїні натякає на споконвічні 

пантеїстичні вірування, належність людини землі, встановлений на могилі намет 

окреслює зв'язок часів та поколінь.  

Вдаючись до метафори і паралелізму в розкритті таємниць навколишнього 

світу, наратор зіставляє поступ тварини, птаха з розвитком індивіда. В долі 

пташеняти («Гусенятко») підкреслено головні цінності життя – взаємодопомога, 

милосердя, гідність. Заради збереження табуна тато й син вирушають у небезпечну 

мандрівку-боротьбу. Прикметно, що наратор зіставляє двох хижаків: першим 

(ондатрою) керує голод, а другим (браконьєром) жадоба і розвага. Порівняння 

білого молодого гусака та сірого облізлого птаха засвідчує циклічність життя.  

Жертовність властива не тільки батькам, але й друзям, які розкривають 

приховані ресурси у межовій ситуації. Так, у новелі «Козак Петро Мамарига» кінь 

уподібнюється козакам-характерникам. Гивор вдається до магії, вбивши поглядом 

татар, аби врятувати господаря-побратима. Тож автор актуалізує тотемні вірування 

трипільської культури, коли флора й фауна є втілення переродженого вічного духу. 

Даючи подібні приклади надзвичайної поведінки, природа спонукає людину шукати 
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відповідей на споконвічні онтологічні питання, відкриваючи себе у світі та світ у 

собі. 

«На добраніч» – фантасмагорія, персонажі якої (часник, БілАЗи) мають 

подвійну семантику. Вони беруть активну участь у зображених колізіях та утілюють 

літери букваря. Тому зникає межа між уявним і реальним часопростором, 

витворюючи з пазлів (діалог сина і мами, розмови лиса з небом, сосною, літаком, 

джмелем, гусаком) цілісну картину сучасного буття. Взаємодію вимірів окреслено в 

оповіданні «Літньої ночі», де оповідач не розділяє світи людини та природи. 

Співрозмовниками дитини виступають паритетні для неї за розумінням і значенням 

зорі, чорнобривці, вітер, дід, лелеки. Хлопчик залучає пояснення, суголосні його 

світосприйняттю (птах на одній нозі – потреба відпочити, гніздо на будівлі – 

дарунок неба). Тож спілкуюється з усіма представниками навколишнього світу. 

Дитяча рецепція ґрунтується на простоті й щирості, відкидає напівтони у чуттях і 

вчинках. Для малого «день / ніч» тотожна опозиції «свій / чужий», межу між якими 

позначає сонце. Світло дає героєві спокій, захист, затишок, свободу дій. Темрява 

витворює химери, тіні, обмежує рухи через панування недоступного зорові певного 

інфернального простору, що засвідчує згадка наратора про тата, котрий «на тому 

світі з Наливайком і Сагайдачним лежить». Взаємозв'язок поколінь відображено у 

сновидіннях малого, коли відбувається обряд ініціації. Хлопчика обдаровують 

шаблею на скіфсько-козацькій могилі. Пуант художнього тексту зосереджено в 

значеннєво насиченому діалозі дитини з пращуром. Він звертається не до розуму, а 

до вродженого почуття етноідентифікації, котре прокидається в нащадку, аби 

пікреслити спадкоємність українського роду і ствердити його незнищенність, що 

засвідчує смисловий пуант: «Ми – твої діти».  

Реалії війни крізь призму рецепції маленького оповідача розкрито в оповіданні 

«Бинь-бинь-бинь…». Сповідді хлопчика властивий зміщений хронотоп, виразні 

чуттєві складники (вигуки, звуконаслідування), метаморфози (вечірне небо – стара 

сива баба, мрія – «вирости хлібом», аби усіх врятувати від голоду). Єдиний слухач-

співрозмовник – цуценя. Він справді співпереживає другу, вивищуючись над 

байдужими дорослими. Нерик плаче над загиблим Биньочком (ім’я закладене у назві 
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твору), охороняє дитину і щиро переймається її болем. Собака протиставлений т.зв. 

розумним істотам (румуни, цигани, німці, італійці), якізбиткуються з родини. 

Прикметно, що твір має повторювані емоційні домінанти, що визначають акценти 

дитячого світосприйняття – почуття («мами десь нема») і відчуття («О! О! 

Б’ються!»). Обидва окреслюють замкнений простір війни, який деформує буття 

героя, змушує діяти ситуативно, захищаючи власні пріоритети. Доброта зберегла 

людину не тільки в маленькому героєві, але й показала людяність у тваринному світі 

через взаємодопомогу і співпереживання. Злість, агресія перетворила дорослих на 

бездуховних істот, керованих інстинктами.  

Наслідки війни письменник студіює в оповіданні «Наш батько», де привертає 

увагу особливий виклад. Оповідачем виявляється покійний старший син, на могилу 

якого прийшов тато. Потім наратором виступає середній брат, який перетворився на 

берест, а менший став полем. Знаково, що три брати відповідають цілісній картині 

світу (могила – земля, берест – потойбіччя, літак – небо). Метаморфози синів не 

тільки наголошують на абсурдності смерті молодих перед старими, проблемі 

незакінченої війни, доки не знайдено останнього загиблого, але й актуалізують 

язичницьку первинну віру українства. Діти перероджуються у вічних супровідників 

і батька, і решти земляків, заради яких віддали життя. 

Автобіографізм нарації у показі осмислення світової катастрофи 1939–1945 рр. 

навний в оповіданні «Не дивись мені в спину…». Зображаючи процес зйомки 

фільму про Другу світову війну, оповідач складає мозаїку життя із портретів 

персонажів. Письменник деталізує безпосередніх та опосередкованих учасників 

захопливого дійства кінематографічного дива. Він підкреслює чільні риси 

персонажів, аби розкрити їхні характери. Дружина режисера, попри останній місяць 

вагітності, втому, побутові умови, приїздить підтримати чоловіка, виявляючи 

кохання, відданість і турботу. Перший помічник Василь є прикладом сили волі й 

наполегливості, оскільки подолав чимало перешкод на шляху до «сродної праці». 

Запрошені для зйомок селяни демонструють категоричне неприйняття навіть 

сценічного конформізму, відмовляючись одягти фашистські речі. Режисер поєднує 

кілька іпостасей: психолог, який прагне віднайти унікальність кожного персонажа й 
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актора, історик, який хоче відтворити максимально правдоподібно події минулого, 

творець, котрий пропонує цікавий синтез об’єктивного й суб’єктивного, щоб 

модерне осягнення вплинуло на сучасників та нащадків. Та головними дійовими 

особами історії постають представники фауни – кінь і лелека. Перший зверхньо 

позирає на дресованих коней, які задоволені ситим, але невільним життям, 

скептичним поглядом охоплює вигадки митця, оскільки розуміє разючу відмінність 

між вдаваною та справжньою сміливістю, самопожертвою, щирістю. Сивко – 

утілення незламного борця, здатного пожертвувати життям заради вищої мети, що 

засвідчує охорона вагітної жінки. Продовження роду виступає істинною перемогою 

людства у безтямному кровопролитті. Кінь і лелека захищають майбутнє маленьке 

буття, котре наповнить сенсом звитяги багатьох поколінь. 

М. Вінграновський персоніфікує фауну (плач собаки, обурення коня, страх 

кози, хоробрість лелеки, самопожертва гусака). Вона постає не тлом, а повноцінним 

учасником історії. Ганна Полєщук зауважує: «… описи природи, створені 

одоративними, звуковими, зоровими, синестезійними деталями, конкретизуючи 

презентативний або ретроспективний час творів, міфологізують образ лісу, 

створюють емоційну тональність, утверджують ідею всеохоплюючого порядку, 

перемогу життя над смертю, драматизують нарацію, каталізують спогади, 

окреслюють кульмінаційний епізод твору» [303, c.8]. Прозаїк надає назвам творів 

смислової функції: взаємозв’язок свідомого, підсвідомого й позасвідомого («Літній 

вечір», «На добраніч»), звуконаслідування «бинь-бинь-бинь…» маркує криваву 

жагу, чуттєву домінанту виказує найменування «Не дивись мені в спину…», коли за 

подіями в лісі постійно спостерігає його охоронець, кінь Сивко. Письменник 

зображає тільки епізод, але за допомогою ретроспекції, вербалізації мрій та 

рефлексії складає цілісну картину внутрішнього світу персонажа, вибудовує полілог 

з героями і реципієнтами завдяки сенситивній інтерпретації подій, висвітлює 

поведінку людини, викриваючи її сутність.  

А. Шевчук утворює із творів суцільний художній текст [400]. Смисловим 

осердям стає назва, що помітно в історіях збірки «Вертеп добра і зла». 

Найменування можна умовно класифікувати. Першу групу презентують назви 
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речей. Лейтмотивом розповідей виступає споживацька філософія. В оповіданні 

«Мішок картоплі» висвітлено нерівноцінний обмін харчів на долю Микити. 

Відкидання власної відповідальності за вчинки і байдужість оточення стає 

причиною невдалого шлюбу, алкоголізму та, зрештою, смерті чоловіка. Автор 

вдається до інверсії. Такий прийом допомагає наголосити на унікальності особи 

(«право на пам’ять»), значенні спадкоємності генерацій (діти – «Є для кого жити»). 

Фатальна підміна морально-ціннісних орієнтирів призводить до трагічних наслідків 

у творі «Бомбосховище». Письменник залучає реципієнта до цікавої гри, 

розкидаючи протягом тексту деталі, що стануть розгадкою назви, характеристикою 

персонажів і провіщенням фіналу. Згадка інфернального мешканця уперше зринає у 

лайці директора, що наприкінці втілиться в реального чорта. Крім того, знаковим є 

ономастикон: Юра має прізвисько «інженер», оскільки спокушає чиновника, котрий 

віддає душу, прізвище очільника бібліотеки, Стадник, містить кілька тлумачень, які 

характеризують героя (впертість – бик, голова установи й злочинної організації – 

пастух, бовдур, який знищує себе, та оточення – кнур). Прикметним є локус, адже 

основна комунікація мережі крадіїв відбувається у підвалі, тобто під землею – поруч 

або в чортовому середовищі. Назва новели розкриває боротьбу двох сил – 

конструктивної та деструктивної в індивіді, добра і зла за особу. Хитання у певний 

бік виступає прямуванням людства до самознищення чи відродження. 

Наслідки нерозуміння власної відповідальності за вибір етичних пріоритетів 

зображено у фантасмагорії «Телефон». Апогеєм абсурду стають пологи, коли 

замість дитини жінка народжує телефон. Тотальна деградація соціму підкреслена 

ставленням оточення, котре радіє заміні людини на річ. Розповідач викриває 

маніакальну гонитву за статусом і статками, в якій індивід втрачає первинну 

духовну сутність, перетворюється на об’єкт, підпорядковує життя споживацтву. 

Незворотність подібних внутрішніх перетворень зумовлює апокаліптичну фінальну 

візію твору. 

До другої групи залучено назви, які відображають оціночні маркери на 

противагу єству героя. В етюді «Нінка» прозаїк порівнює дорослий та дитячий 

світогляд. Побіжні репліки, плітки, питання задля задоволення власної цікавості, 
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ледь помітні жести оточення викликають сум’яття і страх невідомого в дівчинки, 

яка не розуміє натяків і злих кпинів щодо батьків-заробітчан. Тож невідомий Донбас 

уособлює біль, тугу й образу, подарована мамою зламана лялька – втрату чуттєвого 

зв’язку родини. Головну антиномічну пару формують два дитячі образи, де 

портретна домінанта вміщена в іменах. Зменшувальне пестливе Лідочка визначає 

любов і захист.Згрубіле Нінка підкреслює стійкість маленької дитини. Нінка 

змушена стати дорослою, щоб давати відсіч «добрим людям», нездатним до 

співчуття, милосердя, тим паче, любові. Ярлики «погана, дика» прирікають 

занедбану дівчинку на самотність. Недаремно повторюється словосполучення 

«немає веселого» в описі світу дитини. Героїня спілкується з мокрим піском, 

оскільки він встановлює дотикову комунікацію завдяки вправним рухам Нінки, яку 

наснажує силою природа, обдаровуючи потрібною ніжністю і розумінням, 

переконуючи у доцільності віри в себе. 

Доречно дослідити різні редакції твору, оскільки вони мають відмінні 

смислові акценти. У першому варіанті художнього тексту йшлося про початок 

шляху до «великого» життя, у другому воно стало «неозорим». Тобто «велич» у 

метафоричному духовому сенсі перетворюється на візуальну безмежність, де легко 

втратити єство, що засвідчує заміна «наївного» погляду на «запитливий». Справді, 

дитячу щирість руйнує бруд (плітки, подвійні стандарти) дорослих. Чистота і 

відкритість знищують стереотипи, оціночне ставлення, корисливі стосунки. Тому 

кінцівка твору в остаточному варіанті втрачає світле сподівання-ствердження 

щасливого майбуття (мрія), що пов’язано із втратою іманентних рис: «Дуже ще 

мала, а несла вже, як і всі люди, свою турботу, свою печаль, свою мрію» [465, c.286] 

– «Світить перед собою запитливим зором, маючи вже, як і кожен на цьому світі, 

свою турботу і свою печаль» [478, c.36]. Розкриваючи переживання дівчинки, 

байдужої родині й зацькованої оточенням, А. Шевчук наголошує на аксіомі: чужих 

дітей не буває.  

Письменник продовжує студіювати людські взаємини, звужуючи дослідження 

до презентації окремої родини. У дітях героїні твору «Анекдот» вгадується доросла 

Лідочка з попередньої новели, оскільки сину й дочці байдужа ненька. Трагедія 
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самотності жінки висвітлена в мозаїці її життя, що складається з рефлексій, 

спогадів, перипетій тут-і-зараз. Тільки у випадковій сповіді героїня усвідомлює своє 

право бути потрібною, почутою, пошанованою. Нереалізована мрія втілена в 

намальованій лев’ячій родині. Картина справжнього родинного щастя викликає 

усмішку, вперше осяює обличчя, контрастуючи із мінорною наповненістю новели. 

Проте ілюзію сповненої надії миті руйнують підлітки, ототожнюючи незнайому 

радісну жінку із п’яничкою. Вони уособлюють ту саму сіру масу, що послуговується 

винятково шаблонами, які знищують героїню. Назва є багатозначною. Протягом 

твору вона набуває різних комічних відтінків. Словом «анекдот» брат визначає 

історію залицянь нареченої сестри до іншої дівчини (іронія). Ненька позначає ним 

своє безцільне існування (сарказм). Тінейджери глузують зі «старухи», обравши її за 

об’єкт розваги (гротеск). Найменування твору виказує особливості цього жанру. 

Сміх, який викликає невідповідність в анекдоті, у новелі А. Шевчука виступає 

гірким докором парадоксальному ставленню дітей до матері, оточення до жінки-

страдниці й забезпечує відкритий фінал. 

Натомість в історії «Льонька пішов на роботу» образ хлопчика перегукується з 

постаттю Нінки. Прозаїк вибудовує контраст на основі протиставлення дійсності й 

голосних партійних заяв, матеріального зубожіння та радянської «багатої» утопії: 

ошатність і досконалість ідеологічних осередків, зокрема школи, дисонує з 

будинками-руїнами, подяки «батьку народів» за «веселе та щасливе життя» 

суперечать збільшенню бідноти, яка змушена продавати останнє, аби вижити, крики 

про свободу людини спростовують репресії, арешти, доноси і страти, заміна Ісуса 

радянськими «богами» (Сталін, Молотов, Ворошилов, Берія, Каганович). Звертання 

«Льонка» характеризує легковажне ставлення оточення до героя. Проте «зухвалець і 

верховода», пожертвувавши освітою та дитинством, омріяними мандрами з 

книжках, стає годувальником родини, відповідальним за матір та братів-сестер. 

Мудрість, набута досвідом, вроджена гідність, правильні морально-етичні цінності 

забезпечили формування особистості. Поважний чоловік сповідує Сковородинівські 

погляди: вдячний Богові за поразки і здобутки, які перевіряли міць духу. Недаремно 

колишній однокласник називає друга «патріархом», оскільки той довів: завдяки 
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первинній чистоті серця людина здатна залишатися Людиною попри все. Назва 

історії виказує смисловий підтекст – чесність із собою за збереження єства. 

Побіжно згадані політичні реалії впоні розкриті в «Таємниці Федора Шведа». 

Еліпси та діалоги, різка зміна місця, часова зосередженість забезпечують 

фрагментарність побудови і панування тривоги як емоційної домінанти викладу. 

Беззахисного Федора ототожнено зі сновидою через постійний нагляд КДБ, колег-

сексотів. Розповідач висвітлює шлях людини, яка наважується повстати проти 

системи. Запроторення до психлікарні, ув’язнення чи розстріл – ось фінал життя 

патріота, що вповні усвідомлює Богдан тільки після зникнення друга, відчувши себе 

рабом системи й в’язнем кімнати. Назва оповідання виказує «сатанинський 

експеримент» із перетворення індивіда на гвинтика чи живого мерця. Слово 

«таємниця» набуває амбівалентного значення. По-перше, йдеться про шовінізм 

тоталітарного радянського режиму, що перетворював різні етноси в єдиний 

«совєтській народ», знищуючи національну самобутність. По-друге, семантика 

слова викриває оксиморон тогочасної дійсності, коли більшість знала, що 

відбувається, однак або мовчала, або співпрацювала із системою. Тож постать 

Шведа набуває відмінних значень, адже він постає нерозгаданою таємницею для 

маси, ворогом для сексотів, зразком для пасіонарної еліти. 

Наскрізний автобіографізм також помітний у творах, де письменник міркує 

про співвідношення обличчя і маски в сучасному соціумі. «Спогад про Вовчі гори» 

– єдине, що об’єднує колишніх друзів-однокласників. Полілог Арсена, Євгена й 

Людмили виступає яскравим репрезентантом суспільства, в якому існують 

(слухають), а не живуть (чують). Маска перетворює стосунки на «Гру». Вирватися з 

полону безликості героєві допомагає соціальний ескапізм, коли він помічає ознаки 

пізньої осені, відчуває подих вітру, подумки долучається до діалогу юнаків про 

літературні шедеври, очікує на зміни себе, оточення. Символом оновлення стає сніг. 

Утаємничення пошуку і відновлення справжньої сутності освячує та захищає від 

сторонніх очей вечір – прощання з грою-існуванням і початок повноцінного життя. 

Недаремно саме «Увечері» є першою назвою твору. Натомість персонажі 
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оповідання «Так захотіла доля» (перша назва «Іро, покинь читати») відкриті 

почуттям. Стасик та Іра – споріднені душі, творці книг та самобуття.  

Поступ людини, набуття нею нових іпостасей, збагачення досвідом років та 

ситуацій А. Шевчук студіює у трилогії про молодого лінотипіста, який є alter 

egoавтора, крізь призму котрого представлено події. На початку трилогії, у творі 

«Дорога додому» (перша назва «Зимова дорога»), відтворено роздуми-спогади 

Василя. Прикметна історична проекція – знищення давнього Коростеня. Тому 

спогади про батьківську оселю актуалізують пам’ять поколінь, розширюють 

пізнання від особистісного до національного рівня. Їдучи додому, юнак насправді 

відроджує власне «Я», порівнює шлях із оберегом-рушником (алюзія на «Пісню про 

рушник» А. Малишка). Наголос на «сродній праці» визначає наступний етап 

соціалізації людини («Паводок на Тетереві»). Розмова дядька і племінника виявляє 

мудрість досвіду. Якщо Василь прагне мандрів та відкриття світів, то чоловік бажає 

повернення до власного коріння. Молодику незрозумілі думки про домашній 

спочинок. Натомість Микола вже випробував себе, побачив далекі краї, пізнав 

різних людей, жадаючи насамкінець знову насолодитися силою рідної малої 

вітчизни, дістатися своїх духових джерел. Назва другого твору – «Паводок» –

виказує максималізм юнацтва, коли ідеальний світ контрастує з дійсністю, що 

руйнує заповітні недосяжні мрії. Але прозаїк наголошує на невтомності йти до мети, 

оскільки відкинувши її – втратиш себе (А. Камю «Людина абсурду»). Підкреслюючи 

важливість екзистенційного вибору, наратор спонукає читача відповідати за вибір, 

що стає визначальним для самоідентифікації. Важливість взаємозв’язку слова і 

вчинку доводить центральний образ етюду «Тризна по-домашньому». Дядько 

Микола єднає рідних та близьких у спільному поховальному вшануванні мудрого 

старійшини роду, який утвердив найбільшу загадку буття – вічність у переродженні. 

Палітра характерів утілена в мовних відмінностях, які виявляють натуру (емоційний 

запал чи п’яний шал). Тому перший та останній твір відтворюють сенсове 

обрамлення – фізичне і духовне повернення до джерел.  

«Прогулянка до Броварів» є ніби підсумковим твором збірки, бо містить усі 

питання, порушені у книжці. Літній чоловік (прототип – Борис Тен) є взірцем для 
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молодих студентів, які тільки розпочинають запеклу боротьбу з окупаційною 

шовіністичною владою. Слово «прогулянка» є символом. Автор досягає ефекту 

несподіванки. Коротка подорож із тимчасовго перепочинку й розваги 

перетворюється на ризиковану мандрівку до сакрального прихистку душі – рідного 

дому, але водночас перевіркою духовної міці спадкоємців пасіонаріїв. 

Збірка А. Шевчука «Вертеп добра і зла» – літературна людинознавча студія, 

котра виокремлює позачасові онтологічно-екзистенційні питання в ракурсі двох 

основних архетипів – Дому і Дороги (В. Даниленко). Автор досліджує окремі долі, 

проектуючи особисте на загальнолюдське, зберігаючи «чистоту естетичного 

звучання» (Є. Сверстюк). Знаковими у формальній та змістовій організації 

художнього тексту постають назви, які викликають низку багатозначних асоціацій 

протягом сприйняття і тлумачення твору. Символічним є найменування книжки: 

горішній поверх вертепу займають вищі сили (Бог, доля, природа) й незламні 

особистості, межовий – самообсерватори та діти, долішній – споживачі, потойбіччя 

– маски, істоти без духу та душі. Тож наскрізним виступає застереження 

письменника щодо взаємозв’язку та детермінації кожного слова, дії, зустрічі, явища: 

«Всі ми залежимо від чогось, часом по своїй волі потрапляємо в ще більшу 

залежність, а все це разом – незрозуміле, як незрозуміле саме життя» [465, c.289]. 

До внутрішньої еміграції вдається М. Осадчий, який в інтертекстуальній грі 

висвітлює авторські рефлексії. Твори написані на засланні – «Сосновка в Мордовії, 

політтабір особливого режиму, камера 5» – це сублімація табуйованого, закутого 

фізично, проте не духовно, буття. Антиутопія «Мій Маленький Принц» – ментальна 

студія українства, яку визначено феєрією, що вказує на ірреальність подій (видива-

марення), але водночас викриває саркастичний складник (алюзія на поему-комедію 

Т. Шевченка «Сон»). Зображуючи народ і країну, письменник вдається до метафори 

й перифразу: Батьківщина нагадує долоню зі скерованими на схід пальцями та 

вивернутим на захід зап’ястям; українці – гречкосії, Чумацький Шлях – Білий Шлях 

або Шлях Квітучої Гречки, чуб – це сніп чи копиця сіна. Прикметна назва верби – 

«Усміхнена Журба». В оксимороні вкраплено амбівалентність натури (співучість і 

відсутність пам’яті). У висвітленні характеру планетян вгадуються риси, 
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сформульовані Остапом Вишнею («Чукрен», «Чухраїнці»). Наратор вбачає причину 

лих у колоніальному самосприйнятті, візуалізованому в гротесковому зображенні 

планетян: «скривобочені» голови, вигнані сідлами спини, опущені долу очі та 

усмішка, схожа на голубку, яка склала крила на грудях, не може опиратися – лише 

прислужувати. Цікаво, що конформізм, наслідування, покора охоплює і людей, і 

рослини, і тварин. Процес деградації представлено ретроспективно (вставний 

«Анахроністичний відступ») у втраті чуба, який вважався ознакою знаті за Княжої 

доби, згодом вільного козака. Нав’язана колонізаторами рабська свідомість 

успадковується. Тому внутрішня примара, котра «затисла голови мешканців», 

сильніша за будь-яку зовнішню загрозу. Втрата самоповаги і самобутності 

акумулюється у безпам’ятстві, що втілено в «інерції зворотного інстинкту», коли 

«ми їдемо назад, а не вперед». Лише одна мешканка планети промовляє істину, 

стверджує чесність із собою – троянда, яка стає прикладом для Мого Маленького 

Принца любити Вітчизну понад власне життя, ототожнюючи особисте щастя з 

національним відродженням. У створеній уявою митця країні легко впізнати 

Україну, яка втілена в учителі, котрий нічого не знає, мудреці без пам’яті, дереві 

Усміхненої Журби, жінці-планеті, патріотичній троянді та повіях-квітках. (Така 

полісемантичність наявна у творах Є. Маланюка. Образна варіативність притаманна 

й поезії М. Осадчого (цикл «Сонети Батьківщині»), повісті «Мадонна».) Знаковим 

постає ім’я героя. В А. де Сент-Екзюпері «маленький принц» є втіленням дитячого 

світосприйняття – «бачити серцем» і вміти вирізняти найголовніше. Наратор до 

власної назви додає присвійний займенник. Мій Маленький Принц звужує обшири 

Землі до України, що також була / є / має бути планетою з огляду на самобутність 

кожної нації. Він попереджає українців про загрозу самознищення. Троянда стає 

перевіркою жертовності персонажа, осердям найвищої цінності, яку втрачає герой 

(«баранчик» із цитати). Тож історія українського автора має відкритий фінал. Принц 

залишається на планеті, усвідомлює призначення, вказане квіткою, проте зміни досі 

не розпочато. Закінчення розповіді спонукає до роздумів: планета приручила 

Принца, та чи зможе він змінити її – невідомо. «Мій Маленький Принц» – 
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багаторівнева феєрія, котрій властивий притчовий стрижень і наскрізні паралелі: 

«особисте – національне», «минуле – теперішнє – майбутнє».  

Авторефлексія «Сяйво» М. Осадчий називає «інтермецо». Твір – потік 

свідомості, внутрішній монолог, в якому наратор аналізує свій внутрішній стан, 

осягає силу духу людини, міркує про втрачене і набуте у випробуваннях. Роздуми 

оповідача висвітлені в умовному діалозі з місяцем, що увиразнюють відомі строфи 

(«Ой зійди, зійди, ясен місяцю», «Ой не світи, місяченьку», «В місячнім сяйві 

біліють сади» («Човен по воді вихитується» Романа Купчинського), «Місяць на небі, 

зіроньки сяють»), кожна з яких відповідає етапу розвитку почуття закоханих – 

унісон звучання центонів «Пісні над Піснями» Соломона. Світло у темряві 

актуалізує спогади оповідача (побачення, освідчення, шлюбну ніч). Місяць стає 

містком із вільним світом, завдяки чому почуття свободи розриває ланцюги, 

відкидає матеріальні перепони. Своєрідною психотерапією виступають алюзії на 

історичні факти усвідомленого поринання у пітьму філософом Демокритом 

(позбавив себе зору) та іспанського письменника Хуана-Антоніо де Сунсунеги-і-

Лоредо (обрав ґрати заради твору «Життя в імлі»). Це полегшує сприйняття 

в’язничних мурів як тимчасового вимушеного занурення в інший світ (самоіронія). 

Адже морок оповідача – розкіш самопізнання («спасіння, збагачення, 

утвердження»). Емоційна втеча в минуле, презентація власних амбіцій, бачення 

майбутнього стає психотерапевтичним засобом боротьби, захистом від смирення, 

духовного занепаду і самознищення. Вибір жанру – «інтермецо» – виказує 

спорідненість роздумів політв’язня з однойменною новелою М. Коцюбинського.  

Наратори тотожні авторам в обох історіях, які представляють саморефлексію, 

вкраплюючи ритмізовані вставки. Сповідниками-супровідниками самоаналізу 

виступають різні природні феномени. У «сонцепоклонника» М. Коцюбинського 

побратимом є денне світло, що насичує вітаїстичною силою. М. Осадчий обирає 

місяць як сакрального реципієнта, коли інтимність переживань набуває камерного 

вияву через герметичний обрис. Перший добровільно тікає від міста (в’язень 

«залізної руки города»), починає розуміти себе, опинившись на природі. Другого 

ізолюють від людей (система тоталітарного режиму). Він постійно нагадує собі, ким 
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є, аби не втратити власну сутність. Внутрішня свобода передбачає безмежний 

простір і, навпаки, замкнений локус викликає духову міць. Імпресіоніст 

захоплюється барвами довкілля протягом відпочинку, вкладаючи монотонність 

рутини у вимоги соціуму, що нівелює індивіда. Дисидент по-іншому трактує «цю 

буденність», оскільки вона пробуджує «дух, що тіло рве до бою», щоб допомогти 

країні словом та чином. Ставлення оповідачів до людської громади також відмінне. 

Герой «Intermezzo» сповнюється «Людським горем», яке змушує повернутися до 

спільноти. Наратор «Сяйва» утверджує непорушне єднання з народом через 

неперервний духовний зв'язок, в якому головна роль належить мові, що формує 

«монолітну громаду».  

Зіставлення з Каменярем виказує спадкоємність діяльності пасіонаріїв. Центон 

із поеми «Каменяр» засвідчує перемогу вільного духу над ув’язненим тілом. Алюзія 

на поему «Мойсей» обумовлює ставлення оповідача до свого адресата-народу. 

Праця з каменем визначає важкий процес консолідації громади, чинниками якої 

постають відкидання комплексу меншовартості («аморфна маса»), визначення 

національної ідеї, захист етно- і самоідентифікації, стратегічне планування 

міжнародної репрезентації країни за відроження колишньої могутності, розбудова 

вільної держави. «Сяйво» – автобіографічна психологічна студія, де наявний 

інтертекст на формальному та змістовому рівнях. Студіюючи твори пасіонарія-

митця, Т. Салига зауважує: «Він письменник, який не видумує, а творить світ – світ, 

у якому йому й самому доводилось жити. Він не проклинає долі, не озлоблюється на 

тих, що не з ним. Його дорога – це його потреба йти нею, його вміння почуватись на 

ній гідно та непринижено» [271, c.17]. М. Осадчий сповідається, оголює сумніви, 

переживання, почуття, бажання, досягнення / прорахунки, перемоги / поразки, 

здобутки / втрати, помилки, прагнучи повноцінного чуттєвого і розумового – 

мовного єднання зі своєю нацією.  

Література 1930–1960-х рр. вирізняється націоцентричністю, зумовленою 

історичними колізіями (зміни влади, окупаційні шовіністичні режими, еміграція, 

воєнний, культурно-освітній, політичний опори). Письменники увиразнюють свої 

міркування подіями сакрального контексту в українському і світовому аспекті. Вони 
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підкреслюють, що самобутність народу й етноідентифікація особи залежить від 

екзистенційного вибору, коли рішення індивіда визначає долю громади. 

 

3.2.3. Пошуки себе в онтологічно-національному вимірі  прози кінця ХХ ст.  

 

Прозаїки останніх десятиліть ХХ ст. актуалізують питання взаємозалежності 

усіх складників макросвіту, викривають загрози глобалізації, що спричинює втрату 

самоідентифікації, заміну особи річчю, котра стає об’єктом купівлі-продажу, втрату 

чуттєвої рецепції та інтерпретації себе, оточення, довкілля, застерігаючи людство 

від самознищення.   

Самообсервація М. Андрієнка-Нечитайла відбувається у фантасмагорії, де 

автор зміщує просторові й часові координати, поєднує реальний та ірреальний 

світи[397]. Змальовуючи людські долі, письменник намагається розкрити таємниці 

світобудови, окреслити вплив вищої сили на буття індивіда. Він вірить у фатум, що 

представлено в замальовці «Збіги». Три історії відбуваються в одному часопросторі. 

Зустрівши трьох жінок, оповідач починає формувати «біографічну карту», коли 

найменше відхилення у будь-якому відрізку спричинить зміну наступних подій 

(Августин Блаженний, Жан Ростан). Він зіставляє випадкове й визначене у житті 

людини, яке впливає на сучасне і майбутнє, виокремлює самонавіювання в 

антиципації та роль фаталізму в детермінації прийдешнього. Індивід зазнає 

розмаїтих трансформацій, перебуваючи у відмінних обставинах, потрапляючи під 

вплив багатьох факторів – умов, поглядів, правил тощо. Він змушений ставати 

учасником гри, змінювати маски, аби бути прийнятим у певне соціальне, вікове, 

статусне коло. Ці випробування із перелицюванням призводять до заміщення понять 

і сутності. Наприклад, у «Нез’ясованій справі» неперевершений оратор мсьє 

Домінґез виявляється злодієм. Оповідач нотує жести й деталі у поведінці та 

розмовах оточення, розкриваючи особливості праці митця і викриваючи крадія. 

Розслідування становить структуру твору. Щоб розв’язати детективну історію, 

реципієнт, разом із наратором, повинен скласти докупи штрихи-натяки, наявні у 

тексті (родовід, газетна замітка, пограбований склеп). Відмінні пазли зображують 
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полісемантичні образи. Так, цитрина спонукає зазирнути у глибини давнини, 

простежити диво переродження. Письменник зіставляє двох жінок (дружину посла і 

вуличну продавщицю), помічає спільні риси, вказує на незмінність людей за 

плинності часу. Те саме спроектовано на побутування вічного образу шахрая. 

Прикментним є місце основної дії. У кав’ярні представлена мішанина суспільних 

верств, розмови, думки та емоції яких приховує тютюнова й алкогольна завіса. 

Презентація локусу «театральних вистав» масок, а не людей, постає зменшеним 

відбитком соціуму, в якому годі зустріти первинну чистоту.   

Невідповідність єства і статусу, підміна зовнішніх атрибутів справжніх 

внутрішніх якостей висвітлені у нарисі «Капелюх маркіза». Оповідач переповідає 

мандрівку до невеличкого містечка. Та головну роль в історії відіграє річ – капелюх. 

Головний убір заступає істинного героя, у буквальному (колізії) та переносному 

(для земляків) значеннях. Літній чоловік у старому капелюсі виявляється заможним 

відомим в окрузі маркізом, якого уславлюють мешканці за благодійність, розум, 

захист малої Батьківщини. Контраст убрання і статків є винятково для 

подорожнього. Він зіставляє не людей, а статусні маркери. Натомість місцеві 

зважають тільки на вчинки особи. Тож капелюх виступає символом ілюзії переваги 

штучного над природним, фізичного над духовним, маски над обличчям.  

Прозаїк продовжує досліджувати конфлікт зовнішнього і внутрішнього 

складників у сюрреалістичній фантасмагорії «Сальон мадам Т.» із виразною 

автобіографічною нарацією. Художник-реставратор помічає межу в помешканні, де 

клітка з птахами є райським садом, а картини (потворні, викривлені, жорстокі 

образи) відображують пекельне потойбіччя. Одна частина представляє природу, 

тобто гармонію та спокій. Друга – деформації людської уяви та реалій.                           

М. Андрієнко-Нечитайло ретельно описує мистецькі здобутки, які заполонили 

будинок для того, щоб реципієнт відчув атмосферу дому: мертва будівля, не люди – 

рухливі тіні, мовчанка й тиша, настрій похмурої безвиході, мовчазна служниця, 

дивний пан, кіт. Зображення на полотні вивляється виписаною картиною 

пошматованого тіла жінки. Але із наближенням появи нового витвору відбувається 

метаморфоза замовниці: згорблена зла змучена господиня перетворюється на 
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радісну неперевершену красуню (алюзія на «Портрет» М. Гоголя, «Портрет Доріана 

Грея» О. Вайльда). Вислів «картина пішла» означає перехід мистецького явища в 

особистісну царину.  

Художній текст має відкритий фінал, адже реставрований твір здобуває кілька 

трактувань. Релігійний інтертекст вказує на старозавітні образи Єви, Адама та Змія. 

Екзистенційна проблематика викриває розрив примарного і дійсного, хаосу й 

космосу. Буттєвісні кординати окреслюють межу між граничним виміром та 

споживацьким існуванням. Гносеологічні питання зринають у рефлексях оповідача, 

до яких той залучає реципієнта-обсерватора й аналітика. Прикметна символіка 

стихій: «чорно-зелене небо» і «бурхливе море» підкреслюють постійну боротьбу 

танатосу та еросу, добра і зла в людині. 

Містика та злочин стають змістовим осердям оповідання «У пітьмі часу», в 

якому наратор прагне встановити причинно-наслідковий зв'язок численних убивств 

мешканок міста М. Він досліджує матеріальні деталі будівель, побуту, оснащення 

вуличок і ментальні особливості громадян, спосіб життя спільнот, які змушені 

співіснувати у межах однієї території. Каталонці демонструють вражаючу 

стриманість у поведінці й манерах, надають перевагу готичному стилю, масивній 

архітектурі, урбаністичному простору, обмежують доступ світла у приміщення, 

постулюють ґречність і статечність. Альбігойці підкорюють яскравістю сонячних та 

відкритих приміщень на лоні природи, яку щиро люблять і поважають, захищають 

від чужинців, передусім – окупантів. Розмежування відбувається на рівні сторін 

світу. Колонізатори обирають північ, підкорені – південь. Запорукою збереження 

само- і етноідентичності є мова. Попри нав’язану асиміляцію загарбників альбігойці 

захищають мовну самобутність, передаючи її, як найбільшу цінність, дітям, 

послуговуючись удома. Для великої Франції приєднання краю стало звичним 

розширенням території, незважаючи на права місцевого населення. Для мешканців 

споконвічних земель окупація виступає огидним тавром, якого слід позбутися, 

здобувши свободу. Невмирущість етногенетичного зв’язку та обов’язку відлунює в 

смисловому пуанті твору – «країна має свою пам’ять». Протистояння альбігойців і 

католиків одержує відгомін у сучасних вбивствах непримиренних нащадків. «Пітьма 
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часу» окреслює новий спалах боротьби, залишаючи умовний хронотоп завдяки 

ретроспективі й антиципації, оскільки магістр Турель із Монпельєнадає сан 

священика, тобто передає духовне головування, інженеру Дюмзе.  

Сакральна спадкоємність національно-визвольних змагань є темою твору 

«Зачароване кладовище», де актуалізовано українську історію від скіфських часів 

через козаччину до сьогодення. Прозаїк студіює співвідношення ідеального та 

матеріального в означенні Батьківщини. Для емігранта це питання стає 

віднайденням шляху додому і до себе справжнього. Поняття «вітчизни» охоплює 

кілька рівнів, а саме: територіальний, духовий та духовний. Синтез названих трьох 

аспектів наявний на кладовищі. Дослідження стародавніх занедбаних могил 

відновлює пам'ять поколінь. Оздоблення і написи, актуалізовані дані з історичної та 

мистецтвознавчої царин, допомагають уявити й відтворити часову проекцію, образ 

людини. Завдяки здобутим знанням оповідач встановлює належність більшості 

поховань – Січове козацтво. Супровідником та свідком обсервації виступає дивний 

ящур. Він є наче ровесником свого незвичайного дому (кам’яна спина), охороняє 

кладовище і спокій загиблих, постаючи зв’язковим між двома світами – живих та 

мертвих. У цьому образі наявний античний інтертекст (Цербер), літературні алюзії 

(повість М. Гоголя «Страшна помста»), фольклорні вкраплення (потойбіччя). 

Роздуми наратора викривають семантику назви твору. «Зачароване» відображає 

циклічність національної історії через повторення помилок і забуття дороговказів 

пращурів, що засвідчує кладовище-пустка. 

Вулиця, містечко, хащі, салон, країна – варіативні локуси подій у художніх 

текстах М. Андрієнка-Нечитайла. Він порушує різні проблеми, пов’язані з долею та 

вибором, що впливають на поступ індивіда й нації. Однак в оповіданні «Миші» 

автор зіставляє тварину і людину в герметичному просторі. Усі колізії відбуваються 

в кімнаті оповідача. Виклад – умовний діалог двох істот, які визнають рівноцінність 

і рівнозначність одне одного. Вряди-годи у перебіг перипетій втручається третя 

постать, яка прагне зруйнувати встановлений паритет, утвердити власну вищість, 

право одноосібної влади. Знайомлячи реципієнта зі Старим, головним героєм твору, 

наратор нагадує символіку та роль мишей у міфології (представники потойбіччя, 



446 

 

 

семантика покарання), мистецтві (лубочні картинки, уява І. Босха, літературні й 

скульптурні образи), фольклорі (легенди, казки) та історії (участь у війнах, пожежах, 

побудові чи руйнуванні мостів тощо). Він потроху наближує вповні незнаний світ 

природи до розуміння, хибного чи правильного, людиною, чому сприяють 

анатомічні вказівки (п’ять пальців на руках-лапках, фізіологічні потреби, домівка та 

ін.), подібність ієрархічного устрою, дотримання певних норм, непорушних для всіх, 

але корегованих вожаком. У зіставленні виринає проблема екзистенційного вибору, 

оскільки і мишва, і соціум воліють уніфікувати членів громади, відкидають або 

створюють усілякі перешкоди тому, хто наважиться піти проти течії, змінити 

усталені правила, захистити свою правду, свободу чину. Наратор наводить лист 

очільника гризунів, який обурюється дивовижі стосунків людини й підлеглого, 

попереджає про фатальні наслідки для обох. Констатуючи відсутність дружби та 

довіри у мишей, оповідач ставить питання, котре залишається без відповіді: чи є / 

популяризують ці потрібні феномени у сучасному суспільстві. Адже в обох 

громадах панує винятково користь, яка відкидає гуманізм.  

Прикметно, що спілкування господаря кімнати і Старого відбувається на від- і 

почуттєвому та інтуїтивному рівнях. Чоловік підкреслює розумні живі очі тварини, 

які виражають порухи його серця. Взаємоповага посилються поетапно, коли 

оповідач рятує життя миші. Порозуміння призводить до відповідальності одне за 

одного, що відображене у відстоюванні побратима перед своєю популяцією. Герої 

руйнують культивовані й нав’язані стереотипи, хоча залишаються незрозумілими 

оточенню, котре обирає агресію, зневагу і ненависть. Старий прагне захистити друга 

та зберегти власну гідність. Він повертається до мишви, знаючи про небезпеку для 

життя. Наратор пишається вчинком незвичного приятеля, сподіваючись на його 

порятунок. Тому твір має відкритий фінал. Реально-ірреальна історія спонукає 

читача замислитись про хибне оціночне ставлення за зовнішніми особливостями, 

вартість  духовної комунікації та цінності кожного на Землі. 

М. Андрієнко-Нечитайло представляє фантасмагорії. Він вдається до 

кількарівневих історій, умовного хронотопу, що дозволяє оповідачу вільно 

переміщуватись у часі та просторі, встановлювати чинники формування характеру 
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осібної людини й менталітету окремої громади, країни тощо, відображати великий 

спектр багатоаспектних питань з економічної, політичної, психологічної, мистецької 

та історичної царин, послуговуватися прийомами живопису (автор – художник), які 

уможливлюють контраст світла і тіні в інтер’єрі, добі, стосунках, всередині особи; 

залучає різножанрові складники, що перетворюють побутову розповідь на 

захопливий детектив чи пригодницьку мандрівку, звична подія окреслює містичні 

метаморфози героя, повсякдення забарвлюється у дивні кольори завдяки 

внутрішньому оновленню, випадковому чи доленосному збігові, відродженню 

притлумлених спогадів або чуттів. Наратор є поліфункціональним (свідок, 

спостерігач, учасник, пасивний / активний, колізій, дослідник й аналітик). 

Оповідаючи історії, він залучає читача до роздумів та подорожей, заохочує 

пізнавати й вікривати нові обшири духу і тіла. 

Простір стає виразником стану персонажа, рецепції та інтерпретації світу в 

малій прозі Р. Бабовала [398]. Оповідання «Барва нашого кохання» складається з 

міркувань і діалогів чоловіка й жінки. Твір має фрагментарну побудову, містячи 

уривчасті нотатки головного героя. Прозовий епічний текст набуває 

драматургічного вияву завдяки поділу на сцени. Але це також виказує театральність 

поведінки персонажів, які по-різному ставляться до почуттів та стосунків. Вузька 

задимлена зала стає місцем знайомства героїв, що символізує ілюзію справжнього, 

ховає обличчя людей. Синя барва очей Марії поглинає героя, котрий 

відсторонюється від співрозмовника, маргіналізуючи дискусію про війну. Перевага 

особистісного над загальнолюдським викриває крайній індивідуалізм, коли 

масштабне кровопролиття втрачає значення катастрофи, розчиняючись у побутових 

клопотах, що втілює тотальний ескапізм на зовнішньому (безробіття) і 

внутрішньому (життя – існування) рівнях. Однак присутня в об’єктивному форматі 

смерть набуває суб’єктивного вияву, а чужа війна перетворюється на власну, за 

себе. Сцена в трамваї забарвлена сірим. Запах конвалії та яскравість губ жінки 

матеріалізують їхнє кохання та відокремлюють від натовпу безликих. Вибір кольору 

детермінований авторським застереженням про ризик перетворення сильного 

почуття на звичку, індивідуальності на безликість. Поле охоплює градацію кольорів 
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(жовтий, помаранчевий, червоний), що відтворює спектр почуття – від симпатії до 

кохання. Ідеалізовані роздуми жінки дисонують із гедонізмом чоловіка, який у 

безмежжі сюхвилинного щастя зневажає думки про майбутнє. Хоча його висловлена 

байдужість є тільки маркером гендерного стереотипу – маскулінної стриманості. 

Відмінність у світосприйнятті статей доводить винятково сенситивний рівень 

комунікації Марії. Вона живе чуттями, які постають безсмертними. Контраст в 

інтерпретації актуалізує смерть, що має кілька фокусів у бутті героя, центром яких є 

поцілунок. Чоловік востаннє поцілував матір та вперше кохану на цвинтарі. Образ 

вічного спокою підтверджує незнищенність любові й циклічність життя. Четверта 

дія відбувається на морі, яке має подвійну семантику. Його барва тотожна кольору 

очей жінки, в які поринає персонаж. Водночас воно стає свідком зняття масок, адже 

водна стихія очищує людину. Цієї миті читач дізнається ім'я героя, бо зрада Марії 

провокує самопізнання Андрія. Синій колір змінює «порожній жовтий», який 

відображається в очах героїні. Прикметне місце викриття, що становить із 

первинним локусом художнє обрамлення. Знайомство в кабаку – розлучення у 

пивниці, де спілкуються не люди, а тіні. Обидва місця підкреслюють оману 

штучного на противагу чистоті справжнього, втілене в авторському афоризмі: 

«Легко людині, що здібна до самообдурення». Фінальний простір –  лікарняна 

палата. Панування чорної барви висвітлює фізичний (рак) та психологічний 

(самотність) стан героя. Персонаж усвідомлює ілюзорність матерії, уособлену тілом, 

і вічність духу, відтворену почуттями. Стосунки чоловіка та жінки, символіка барви 

й зміна локації відображають чуттєві метаморфози персонажів. Забарвлення очей 

героїні висвітлюють градацію стосунків Андрія та Марії: синій (симпатія), червоний 

(кохання), блідо-жовтий (зрада) і чорний (розставання). Закоханість відображена в 

повсякденні. Повнота чуття втілена у неозорості поля. Кінець буття зосереджено в 

герметичному локусі, що підкреслює замість людини мить її життя у часопросторі 

Всесвіту.  

Поєднання різних характерів у герметичному просторі зображено в нарисі 

«Поза тишею», де оповідач виступає alter ego автора, презентуючи секрети творчої 

лабораторії митця. Наратор є уважним спостерігачем, нотує жести, емоції, дії та 
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інтонаційні особливості своїх тимчасових попутників, кожний з яких постає 

одночасно індивідуальністю та представником певного стану, статі, віку, фаху тощо. 

Старий селянин уособлює людину праці, якій чужі модерні уподобання і зміни, 

марнування часу поза роботою на землі. Псевдовояк узагальнює філістерів-

паразитів, здатних брехати, лицемірити, скиглити заради самоствердження і зиску. 

В'єтнамець демонструє риси менталітету – стриманість, відсторонення від чужинців, 

повага до літніх людей. Подруги є типовими юнками, яким властиве захоплення 

модними тенденціями, здебільшого матеріальними, флірт, аби оцінили їхню 

жіночність, красу, неповторність. Оповідач об'єднує характери у цілісну мозаїку – 

картину короткої подорожі, протягом якої відбувається нетривале переплетення 

розмаїтих світів різних мікрокосмів. Подорожні залишаються пригодою, щойно 

забутою під впливом нових вражень від зустрічей. Не втратити спомини – джерела 

праці письменника – дозволяє природа. Наратор тікає у царство флори й фауни, де 

може почути Всесвіт і себе, не загубившись у невпинному людському потоці. 

Відкинути зайве допомагає дощ, який змиває непотрібні зайві думки (сміття), 

оголює іманентну сутність.  

Важливість збереження єства наголошено у фантасмагорії «Жертва». 

Відсутність обличчя помітне в узагальненому найменуванні героя – «пан В.». Тобто 

він уособлює тип безликої особи. Відсутні будь-які чіткі обриси «чистого» буття 

(невідома пора доби, на вулиці нема вітру, а вгорі – неба й сонця). Єдиний показник 

натури героя – величезна кількість книжок, якими персонаж замінює буття. Звідси, 

презентовано етапи нівеляції особистості: обмін багатобарвного повноцінного життя 

на умовне уявне існування (літературний вигаданий часопростір), втрата цілі 

(лавірування в повітрі), відкидання сутності (кров стає попелом, обличчя –

ганчіркою). Знаково, що після зникнення «пана В.» починає відроджуватись 

навколишній світ у буквальному й метафоричному сенсах, коли ніч, «звільна 

грибом», освячує стосунки закоханих. Письменник вказує на жанр твору так: 

«Замість казки». Тобто Р. Бабовал підкреслює притчовий підтекст історії-

застереження людині, яка зневажає дар бути собою.  
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Фрагментаризація оповідання «Батько, озеро» зумовлена постійними 

екскурсами, які мають пояснити для героя та реципієнта визначеність подій. 

Найменування твору виказує домінанти буття наратора, що зливаються наприкінці 

художнього тексту в кольоровій символіці – сивина волосся (батько дає життя) і 

срібло води (озеро забирає життя). Реципієнт бачить погляд з іншого світу, 

потрапляє у вир спогадів потопельника, його болю за втраченим у земному житті. 

Смерть постає межею не лише матеріального, але й духовного буття. Наратор 

констатує втрату зв’язку з оточенням. Він дорікає дівчині за спотворену 

ідеалістичну картину кохання. Водночас оповідач усвідомлює, що найміцнішою 

ланкою стають батьки і діти, де почуття перших є дороговказом й оберегом других. 

В оповіданні присутні дві жінки та два чоловіки, що презентують пари закоханих. 

Деталлю, що є домінантою характеристики персонажів, постають очі. Зовнішня 

холоднокровність батька контрастує з його лагідним поглядом. Оповідач так само, 

як колись тато, захоплюється таємницями водної стихії (течії-змії, крутіжі-совині 

очі, колискові). Зрештою, потойбічна казковість озера перетворюється на справжній 

інший світ, в якому перебуває наратор, обсервує, тлумачить, висновує.  

Р. Бабовал досліджує онтологічно-екзистенційні питання, пов’язані з вибором 

споживацтва і творення, пошуками себе у світі й світу в собі, проблемами 

розчинення у сірій масі та захист єства, що втілено в назвах та кольоросимволіці. 

Простір, зміна локації, виступає показником сутності персонажів і стосунків, 

актуалізуючи цінність самобуття. 

Параболічні мініатюри Олександри Копач є авторською сповіддю-звертанням 

до Бога, читача, персонажів-прототипів завдяки метафоризації думок («пташки, 

хмаринки, пісок у руках дитини, зерна, вітрила серця, чудотворна сила, різьбярі 

душі й долі»). В. Мацько зауважує: «Письменниця, художньо моделюючи 

концепцію людини і світу, намагається через духовні імперативи виявити, куди 

прямують людство й Україна, що чекає на них в майбутньому» [224, c.240].                      

В розмові з Господом, письменниця звіряється у самотності на чужині («Листки 

щоденника», «Дощ», «У казці»), визначає етногенетичну пам’ять і патріотизм 

(«Огненна Кирея», «Два ранки-поранки») головними чинниками формування 
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особистості, пропонуючи від- і почуттєві образи Батьківщини: країна духу («Чорно-

біле»), калина («Калиновий запах»), візерунок («Вишивка»), Чумацький Шлях та 

пшениця («А ти, Зірко…»). Вона зіставляє вічність природи і швидкоплинність 

людського буття («Щасливе життя», «Листок», «Така сама груша»), викриває 

небезпеку асиміляції («Кам’яна стіна», «Хтось промінний», «Подарунок»), 

підкреслює гріхи (зрада) та чесноти (любов, терпіння) свого великого народу («Поза 

часом», «… щоб радість», «Китиця усміхів»), який повинен вірою і чином відродити 

державу, за благословення Пречистої та Божого захисту врятувати тих, хто «потопає 

у душевних бурях» («Вихор», «Мусять щось перейти»). Освідчення-вдячність 

Всевишньому не тільки є лейтмотивом, але й обрамленням збірки («Думки», 

«Піднебесні пейзажі»). Варто зауважити, що мініатюрам властива сугестія. 

Настроєвість рефлексій посилена жанровим означенням («Етюд», «Різдвяний етюд», 

«Великодній етюд»), стилістичними фігурами, тропами і мовними знахідками 

(«краплять краплі», «несхопну красу схопи», «жаль життя, а життя – таки жаль»). 

Анафора вирізняє «Свічку любові» («Дніє…») та «За щастя» (пісня-молитва), 

смислова градація притаманна «Свят-Вечору» (Свята Ніч – Христос Рождається – 

Христос Родився), спонукальна – «Мелодії літа» (Слухаєш? – Бачиш? – Відчуваєш? 

– Розумієш? – Сприймаєш?), паралелізм і антитеза утверджують взаємозв'язок двох 

«океанів» – неба й землі («Вечірнє»).     

Порушені у лаконічних параболах теми авторка досліджує в історії про 

«Хлопчика з казки». Оповідання в мініатюрах відображає співіснування дитячого й 

дорослого в людині: перше визначають події та відчуття, друге – роздуми і почуття. 

Онуки письменниці (Рената – Нана, Лариса – Ися, Дениско) виступають головними 

героями літературної мозаїки. Наратор висвітлює власні спостереження, 

розкриваючи безмежний світ фантазії та креативності (стіл-хатка, стільчик-авто, 

ґанок-літак і корабель; нескінченні казки, з новими пригодами щодня – «Рибине 

очко»). Безмежна доброта бабусі, яка обіймає малечу «всією своєю любов’ю», 

втілена у нотуванні смішних та щемливих випадків (рожі Исі, «з’їдене мистецтво», 

перший віршик, чортики й окуляри), розмаїтті найменувань (радісні промінчики, 

квіти, маленькі добродушки, чудо Боже, царівна Нана, «Сонечко з блакитними 
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зірками на личку» –Ися, лицар Дениско). Прозаїк підкреслює взаємообмін та 

взаємозалежність поколінь. Менші вчать щирості, радості миті, довірі чуттям, 

хибності стереотипів, коли школа об’єднує всі «раси нашої планети», захопленню і 

спрагою нових відкриттів («Малий філософ», «Забава дітей», «На оселі»). Старші 

додають знання, здобуті досвідом, про велич Господа («Свят-вечір»), гармонію 

природи («Дід пасічник»), амбівалентність людської натури («Змієборець»), 

сакральність Батьківщини, передусім у збереженні мови, етноідентифікації 

(«Розмова»). Авторською знахідкою виступає текст-рефрен «Листок щоденника», 

який складається з рефлексій жінки. У роздумах охоплено філософські питання, 

пов’язані з особистісними (сила віри – «Поможи мені Тебе покохати»), 

національними (патріотизм – «Україна є всюди, де тільки є українці»), 

загальнолюдськими (екологічна катастрофа, що визначає свідомий суїцид, – 

«людські “маленькі ручки” нищать природу»,«цілу планету атомною силою 

розрізати можуть») аспектами. Мозаїка достовірних унікальних і водночас подібних 

історій має смислове значення, оскільки в різних мініатюрах підкреслено чинники 

становлення особистості, з-поміж яких головна роль належить осередку народу, 

минулого і майбутнього, душі, красі віків, Духу Божому – мові. Письменниця 

відтворює особливості рецепції та інтерпретації світу в мовленні («кокі», 

«чукорки»), персоніфікації природи (вишні – «карі очі пили росу з листків з 

веселкою разом»), у презентації несподіваного і мудрого мислення («Завтра – вчора 

побачиш!»), поєднанні важливих та незначних, для прагматичних дорослих, подій. 

Вона виокремлює принаймні трьох адресатів. Діти впізнають себе в однолітках. 

Батьки (ті, хто бере участь у вихованні, впливає на поступ індивіда) відповідають за 

гармонійний розвиток молодшого покоління. Господь захищає всіх, додає віри 

«слабосильним», дарує надію в появі немовляти, сповняє любов’ю, благословляє 

«доглибинну зустріч з Україною» Різдвяними святами, аби щасливі розправляли 

«крила до лету». Жанровий вибір Олександри Копач – мініатюри – зумовлений 

інтимністю нарації, бажанням схопити і відтворити плин думок, вир почуттів. 

Оголюючи власну душу, авторка прагне долучити до самовдосконалення та 
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розбудови країни реципієнтів, що втілено в апеляції не до «товпи-юрби» – до 

«Божих людей», висвітленій у студії української ментальності: «А що ти робиш?»  

Психологічні «міні-діаріуші» Марта Тарнавська називає «Самотнім місцем 

під сонцем» [401], оскільки прагне схопити «в юрбі заховану людину», яка робить 

вибір тут-і-тепер:«Я шукаю і пробую знайти синтез між двома цими полюсами – 

Сходом і Заходом, і це, напевно, віддзеркалене в моїх поезіях і у прозі» [375, с.5]. 

Хорватський емігрант-оповідач опиняється у межовій ситуації («Самотнє місце під 

сонцем»). Закінчення контракту з університетом постає межовою ситуацією для 

Радомира, який буде змушений відмовитись від популяризації та належного 

розвитку власних освітніх і наукових концепцій. Тому авторка зупиняє мить, 

сповільнює виклад, висвітлює роздуми героя щодо ставлення членів комісії, 

оточення до його розробок зокрема й особи загалом. 

У сьогочасні колізії вплетена ретроспектива, де поєднано історичний та 

інтимний аспекти. Письменниця досліджує вплив суспільних процесів, що зумовили 

деформацію свідомості, на членів однієї родини. Тоталітарний режим нав’язав 

колоніальне мислення Душану, який перетворив літературу на служку влади. 

Нещирий посміх підкреслює підкорення сутності. Бранко виявляє духове 

гартування. Він живе за принципами Г. Сковороди, обирає фах лікаря та іде у забуте 

село, воліючи захистити «сродну працю» від брудних ідеологічних ігор. Постать 

науковця Радо є зв’язковим між особистісною реалізацією (досліджувати аспекти 

права) та соціальним обов’язком (допомогати поліпшувати устрій). Відповідно 

варіюється поняття дому – Загреб, далека Вітчизна, обмежена провінція. Важливі в 

постімперському просторі націоналізм і боротьба за демократичні цінності 

виявляються непотрібними на Заході. Домінантні на Сході суб’єктивність і 

сенсуальність поступаються об’єктивності й безапеляційності. Навіть у науці 

зіштовхуються два світогляди. Радомир наполягає на необхідності вивчати історію 

юриспруденції, щоб покращувати захист прав і свобод громадян. Мекдоналд 

орієнтується тільки на утилітарність, матеріальні прибутки. Міркування героя 

суголосні авторським, що визначають виш осередком творення еліти, де потрібно 

«шукати нових шляхів до правди, відкривати нові світи». Прізвище Радо, 
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Драгоманович, актуалізує славетного М. Драгоманова, який на чужині продовжував 

активну громадську діяльність, підкреслюючи у публічному листуванні національну 

належність («Українець»). Вигук-рефрен(«Гай, гай») утілює народнопоетичний сум 

через розрив із Батьківщиною. Фінал – відкритий. Герой та читач продовжують 

шукати власне «місце під сонцем».  

Натомість героїня міні-щоденника «Европейский записник» простує в минуле, 

щоб воскресити втрачену сутність. У дев’ятнадцяти уривках занотовано зміни 

мандрівниці, яка еволюціонує від непомітної істоти до мисткині. Прикметний 

гендерний поділ у рефлексіях. Радо студіює перипетії, вдаючись до мисленнєвих 

процесів аналізу й синтезу. Наталя спирається на від- і почуття, корелює свій шлях з 

емоціями. Тому міста набувають власного характеру, сформованого архітектурою, 

природою, запахами, звуками, смаками й кольорами. Сходинки оновлення 

супроводжує водна стихія, що символізує мить, вир емоцій, очищення від почуття 

провини й обов’язку, комплексу жертви. Депресія поступається зосередженістю на 

порухах душі, зумовлюючи відпочинок-сон (статечність Лондона, річка Темза), з 

якого вихоплює вражаюча краса (різнобарв’я Амстердама), що викликає 

самообсервацію в екскурсах (контрастний Мюнхен, Берхтесгаден, рідний Відень), а 

згодом – спонукає до творення передусім самобуття (розкішна Венеція, квітуча 

Флоренція, величний Рим). Контраст чоловічих образів увиразнює роздвоєння 

мандрівниці. Віталій Майстренко (гід Віллі Майстер) зберігає образ юної коханої, 

спонукає Наталю повернути самість. Чоловік Юрко бачить у дружині тільки 

обслугу, відкидає «сентиментальні дурниці», що виявляється в оцінці людей. 

Позбавлений користі живопис жінки й музика зятя-скрипаля визначають їхню 

маргінальність / відсутність для фінансово успішного інженера-винахідника, котрий 

вважає себе господарем чужих доль. Прикметно, що Наталя непевна доньчиного 

шлюбу через те, що Павло – чужинець. Вона боїться ментальної дисгармонії 

(йдеться про відмінну історичну пам’ять, актуалізовану в розмові з Міллерами й 

Ненсі), та, зрештою, поступається Евиному почуттю. Знищена постійним 

психологічним тиском і зневагою істота фемінної статті повертає самоповагу 

завдяки увазі колишнього друга, що відроджує в героїні жінку, а збережена ним 
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картина – мисткиню. Дороговказ ровесника («Я тільки що збираюся жити!») стає 

імперативом для Наталі. Прозріння обриває смерть, що набуває символічного 

значення: оминути бруд чоловікових принижень і суспільного осуду, залишитись у 

світі краси на противагу задушливому комфорту квартири. Зрештою, героїні вдалося 

досягти мети – гармонізувати дух, душу й тіло. Доречно звернути увагу на художнє 

обрамлення твору. Читач одразу дізнається, що записи належать загиблій людині. 

Авторка формує спільне комунікативне поле для Наталі, Еви і реципієнта. Донька 

спалює сповідь матері, яка найбільшим гріхом визнає зречення Божого дару, в який 

вірив тато, фінансував доньчине навчання з мізерної зарплатні й заощаджень, бо 

знав, що живопис виражає сутність його дитини. Марта Тарнавська показує шлях 

героїні до мети, яку вона досягає, подолавши страхи, сумніви, непевність.  

Двійником Юрка виступає герой новели «Дилема». Переживання оповідачки 

через появу пізньої дитини поступаються картинам сповненого щастя нового життя. 

Недаремно ім’я жаданої уявної дівчинки – Сонечко, яке має осяяти, наче небесне 

світило, щоденну безбарвну рутину. Її антагоністом виступає чоловік, який 

сприймає можливе немовля загрозою для свого комфорту. Він радіє спростуванню 

вагітності й насміхається зі «старої» та «дурненької». Левко вважає своє буття 

прожитим, завершеним, накидаючи це ярмо кінця (у 42 роки!) і дружині.  

Двійником Наталі почасти виступає Ірка – героїня твору «Портрет». 

Персонажі уособлюють певний тип людини. Рубі сповідує споживацтво. Джан – 

ідеаліст, який прямує до мети з вірою в себе. Ірка поступово змінюється, 

розкриваючи єство у провокативних розмовах із другом. Знаковим стає пора року. 

Зима охоплює колізії, викриває зміни персонажів. Первісна чистота снігу 

відображає пріоритети подорожніх: для секретарки – транспортні проблеми, для 

дружини – спогади про вінчання і народження сина, для актора – надія на сподівану 

роль. Весна втаємничує реципієнта в інше буття Ірки – живопис. Літо засвідчує 

незворотність вчинків. Осінь – час рішень. Жінка відмовляється від мистецтва, 

відкидає свою сутність – сніг перетворюється на брудну калюжу. Це викриває 

сповідник героїні – портрет Джана. Героїня боїться зустрічей, які розпалюють 

бажання творити. Вона малює німого двійника єдиної людини, котра її збагнула. 
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Однак навіть картина викликає сум’яття, непевність і заздрість. Прикметно, що 

прізвище актора – Марчбенкс, де перший складник означає «кордон, межу», яку 

боїться перетнути жінка. Тому Джан надає подрузі прізвисько «Кандідо», вказує на 

самообман. Він щиро цікавиться картинами Ірки, виказує повагу до неї як до 

людини, апелює до підсвідомих справжніх покликів, що визначають мистецтво 

призначенням-щастям героїні. Вона окреслює щастя ілюзією, бо відкидає право на 

самобуття, що помітно у відмінних дієсловах: «не смію» – «не хочу». В означенні 

дружини «дитинкою» Микола виказує об’єктне ставлення до коханої, яку 

відокремлює від «Наталки» (підпис художниці). Зміна місця проживання визначає 

втечу від бажання бути собою та відчути повноту життя. 

Кожна, подія, зустріч, явище спонукають людину проаналізувати власні 

емоції, думки, вчинки, що стає змістовим осердям творів. Це засвідчує 

спостереження Г. Костюка: «Самопізнання людини – це окремий світ образного 

думання Марти Тарнавської. Вона як психолог і людинознавець підходить до 

людини з обережністю дослідника і з вдумливістю філософа, розуміючи, що людина 

хоч і цілісний, але суперечний у своїй єдності світ» [375, с.247]. Цінність миті є 

лейтмотивом «Людини в темряві». Мешканців будинку сліпих пов'язує Ляля, котра 

відвідує різних людей, пізнає їхні характери, переймає досвід і мудрість, вчить 

нового сприйняття себе, оточення та навколишнього світу. Звідси, наявна 

індивідуалізація персонажів. Літній чоловік, Франц, презентує взірець гедоніста, 

насолоджується миттєвими спалахами щастя. Юний Іван вчиться жити відчуттями 

через «чужу війну». Спочатку ним керує страх, який супроводжує від усвідомлення 

мимовільного гріха до покути наслідків-кари. Хлопець зосереджений на минулому, 

коли командир примусив знищити партизанські поховання. Хрести на могилах 

постають пересторогою руйнування межі потойбіччя та поцейбіччя. Порушення 

споконвічного сакрального закону призводить до втрати зору. Іван відокремлює 

колишнє і теперішнє, життя та існування. Безвихідь безбарвного сьогодення 

допомагає подолати й розфарбувати довіра відчуттям, чому навчає гімназистка Ляля 

та ідеалістка Гертруда. Співачка запалює жагою поступу, самовдосконалення, 

повнотою буття близьких і знайомих. Її палке виконання вітаїстичного гімну стає 
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художнім обрамленням твору. Якщо волонтерка об'єднує персонажів у 

матеріальному вияві, то мисткиня виступає духовою берегинею. Тож Ляля 

долучається до духовного розвитку за фізичної «сліпоти». Нічна темрява зумовлює 

працю слухових і нюхових рецепторів (жасмин), які розкривають багатство 

чуттєвого світу.   

Фемінні персонажі-двійники наявні в оповіданні «Туга за красою життя». 

Сімнадцятирічну Ніну безкоштовно знайомить із вишуканою французькою мовою 

естетка Жаклін, маленьке житло якої сповнене красою (радіопрограми про класичну 

музику, репродукція картини В. ван Гога, щоденна декламація поезії). Наслідки 

розширення світогляду, дослідження внутрішнього «Я» помітні в прикінцевому 

вчинку дівчини. Вона дослухається до бажання (шматочок шоколаду) тут-і-тепер, 

залишаючи осторонь примарне прийдешнє (квиток на виставу модерного танцівника 

Гаральда Кройцберга). Тож авторка вказує на зміни героїні, яка сповнюється 

знанням Жаклін, подібно до Лялі, котру надихає Гертруда. 

Аби підкреслити вартість життя, письменниця звертається до воєнних колізій. 

У новелі «Herr Oberleutnant» молодий лікар змушений співіснувати з німецьким 

старшиною, в якому вбачає сексота, вбивцю, ката. Однак Вільгельм Фішер, знаючи 

про знищення села, вивозить Тома Сеньківа. Цей випадок доводить оману 

стереотипів, що засвідчують два протилежні представники однієї спільноти. 

Колишній м’ясник стає зразковим різником людей, вбиває малих і старих через жагу 

самоствердження. Постачальник медикаментів розуміє біль та страждання 

поневолених, що виказують сумні очі, ризикує власним життям, аби врятувати 

лікаря. Недаремно його професія суголосна фаху героя. Аптекар захищає сусіда по 

кімнаті, оскільки усвідомлює цінність чоловіка для мешканців загарбаних територій 

під час воєнних баталій. Про жертовність у мирний час йдеться в оповіданні 

«Подарунок». Лідина гординя зіштовхується з відповідальністю Андрія. Чоловік 

усвідомлює пересічність власних здібностей, що витворюють «ґрунт, з якого 

народжується геній». Тому зникають гендерні стереотипи і кар’єра поступається 

родині. Маскулінний образ відповідає авторській позиції, адже Марта Тарнавська 
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суміщає мистецьку діяльність і рутинну працю бібліографа, долає розрив із 

материковою Україною та забезпечує поступ Вітчизни. 

Наскрізний автобіографізм охоплює останній твір збірки, де зібрано всі 

смислові акценти. Відтворюючи мандрівки з дітьми в етюді «Мала людина і море», 

прозаїк виокремлює маленького Максима, крізь призму якого відображує етапи 

рецепції світу: страх – цікавість – упевненість – свобода. Подорож хлопчика 

сповнена від- і почуттями, осердям яких виступає мама. Вона передає синам любов 

до Батьківщини у колискових, казках, оскільки змалку формує само- і 

етноідентифікацію дітей завдяки духовним багатствам – історії та мові. Вибір 

дитини центром Усесвіту, який об'єднує пам'ять предків і прийдешнє нащадків 

доводить циклічність життя. 

Марта Тарнавська наголошує на неповторності особи, розкриває особливості 

маскулінного та фемінного, дитячого й дорослого сприйняття і тлумачення подій, 

оточення, довкілля. Сенсорна домінанта належить малечі, відкритим та сильним 

індивідам, які долучають до пасіонарності раціоналізм і чітко окреслену мету. 

Споживацтво й паразитизм демонструють істоти-хижаки, конформісти чи філістери, 

які втратили людяність, розчинились у масі однакових істот. Р. Доценко підкреслює 

діалектику окремішності людини, що є визначальною в яскравому «словоскипі» віри 

й надії мисткині: «... глобальний мотив: самотність людини в національно-

політичному контексті [...] і не менша її самотність у приватному житті, в прагненні 

духовно самовиявитись» [375, с.252]. Різножанрові твори (новела, оповідання, етюд, 

нотатки) є психологічними студіями персонажів, авторки й реципієнта. 

Екзистенційна концепція зосереджена у назві збірки, адже «самотнє місце під 

сонцем» – це людина. Індивід, який прямує до цілі стати особистістю, завжди 

перебуває у граничному бутті. Але долати самотність допомагає надія, віра, любов, 

дружба і кохання, котрі спираються на взаємоповагу та довіру. Письменниця 

закликає читача кинути виклик собі, прокинутись від побутового затишку, вбирати 

різнобарвне життя, збагачуючись новими знаннями про себе і світ. 

Симулякр, зовнішній (ілюзія реальності) та внутрішній, коли личина знищує 

обличчя, викриває у малій прозі В. Тарнавський [392]. Письменник простежує 
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причини змін (еволюції чи деградації) людини. Гру масок, що зумовлює особистісну 

трагедію, висвітлено в оповіданні «Алібаба». Закоханість мотивує юнака, проте 

вчинки мають відмінну семантику. Нейтральне пригощання виноградом, 

ризикований стрибок зі скелі, нищівний алкогольний шал відтворюють деградацію 

хлопця. Невідповідність Прекрасної Дами реальному образу, коли жінка продається 

відразливому багатію, стає чинником незворотніх змін Кольки. Галерея персонажів 

ґрунтується на контрасті маскулінних та фемінних образів. Виснажена жінка, 

«втома з ранньою сивиною» – художниця, «гордовита богиня». Перша борсається в 

рутинних справах, цікавиться лише виживанням. Друга вигідно торгує собою, 

поринаючи у миттєві насолоди. Досвідчений чоловік вражає цинізмом, вбачаючи в 

людях товар. Він пропонує вигідну ціну за привабливу супутницю, не потребує 

довготривалих стосунків та душевних співпереживань, суб’єктних взаємин, 

почуттів. Натомість хлопець сакралізує гостю, вбачає в ній ідеал, якому можна 

тільки служити й покланятися. Ілюзію подібного ставлення викриває порівняння 

мармурового тіла із глиною, що змінюється залежно від чужих рухів. Це засвідчує 

ототожнення покупця і товару зі статуєю: кам’яний Алібаба хтиво поглядає на 

тендітну дівчину. Надзвичайна подібність вражає Кольку, який пробує знищити 

візуалізацію розчарування. Своїм вчинком він визнає поразку в боротьбі за себе. 

Прикметно, що наратор підкреслює відповідальність оточення за духовну втрату 

підлітка. Сусіди, які знають хлопця змалечку, навіть не намагаються допомогти, 

зупинити стрімке падіння. Мати обирає ескапізм, нарікаючи на «гени» батька. Тож 

юнак залишається наодинці з проблемою, не маючи сил та віри віднайти правильне 

рішення.  

Антиподом підлітка є герой оповідання «Пуд солі», який бачить світ 

справжнім, бореться з обставинами, не тікає, не змінюється на догоду оточенню. Він 

опирається мімікрії, захищає гідність, отримуючи прізвисько – «ходяча совість». 

Альоша стає взірцем для звиклого до філістерського існування Данила Івановича. 

Керівник зміни рятує сироті життя, визнаючи його правоту. Чоловік покутує 

провину, розділяючи «пуд солі» з юнаком. Приклад чину і переконань героя змінює 

досвідченого робітника, який осягає взаємозв’язок та взаємовідповідальність 
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генерацій. Об’єднавчим для творів є чуттєвий повтор. «Темна хвиля гніву», 

охоплюючи Кольку, вказує на злам індивіда, сповняючи Альошу – підкреслює 

духову силу героя.  

Аналіз самопізнання молодої людини презентовано в історії про «Уїк енд». 

Оповідач обирає прагматизм, раціональність і матеріальну користь. Йому опонує 

Сеня, чия постійна жага нових відкриттів руйнує прагматизм та практицизм друга. 

Відпочинок єсамовідкриттям наратора, вибухом притлумлених почуттів. Зміни 

висвітлені у паралелізмі. Дощ звільняє юнака, що втілено в означеннях стихії, 

суголосній почуттям героя (вогняний, блискавичний, відчайдушний, зухвалий). Він 

позбувається маски, лещат меркантильності, прямує до себе справжнього через 

емоційну близькість із Вітою. Недаремно ім’я підкреслює вітаїзм, який перемагає 

колове існування. Нічна мандрівка містом викриває загрозу «кришталевих кайданів» 

соціуму, але перемагає життя. 

Свідомий вибір симулякра замість людського єства утілюють персонажі 

оповідання «Порцеляновий острів». Письменник аналізує місце колізій у 

контрастних візіях. З одного боку, відпочивальники насолоджуються барвами 

природи, та з ними «марно намагалося заговорити сонце». З другого боку, 

притлумлені соціальними умовами почуття виринають в одкровеннях, зумовлюючи 

спробу вбивства. Трагічні наслідки виродження людства підкреслює «мертва» вода. 

Помітні алюзії на твір В. Голдінга «Володар мух». Але англійський автор показує 

перемогу інстинктів у дітях, які могли би зупинитися завдяки правильним 

дороговказам. Вітчизняний письменник викриває наслідки функціонування 

антигуманного соціуму, коли прийнятні будь-які засоби задля мети («одне одного 

їмо»). Вдавані щирість і дружба розбиваються вщент у замкненому просторі. 

Хижацькі табуйовані бажання Ігоря зумовлюють полювання на живу людину – 

геніального архітектора Сяву. Першим керують заздрість і ревнощі. Другим – втома 

від маскараду. Два чоловіки мають відмінні світоглядні пріоритети. «Сліпий 

соняшник» із «геном вожака від стадного минулого» не помічає нікого, крім себе. 

Талановитий митець живе у творчості, віддаючи життя людству і мрії. 
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Дискусія, в якій розкрито позиції персонажів, стосується будинку 

майбутнього. Очільника цікавить лише прибуток, а виконавця-робітника – 

створення модерної будівлі. Сява хоче відродити ментальну домінанту в об’єднанні 

роду через трансформацію будинку. Ігор є типовим гвинтиком системи, який не 

припускає жодних відхилень від усталених, нехай помилкових, норм у торговельно-

економічних відносинах, впроваджених до царини людських стосунків. Колоніальна 

спадщина диктує умови нівеляції особи, використання брехні задля зиску, знищення 

найменших проявів опору. Сява дотримується рівноваги у химерній співпраці з 

бюрократичною машиною та власними переконаннями, що передбачають наявність 

творчого «Я» в кожному проекті. Він прагне підкреслити спадкоємність людини як 

самоцінності в особистому й національному вимірах. Опинившись у гармонії 

природи, митець позбувається лещат соціуму, дію котрих посилює урбаністичний 

простір, звільняє підсвідомість не тільки свою, але й оточення. Колеги-мандрівники 

стають вкрай відвертими, що зумовлює взаємні звинувачення, емоційні одкровення. 

Відвертість панує до втечі Сяви. Оповідач підкреслює, що зі зникненням дивака 

довкілля стає «мертвим, скляним, штучним». Ці риси охоплюють подорожніх, які 

деструктували сутність через ілюзорні штучні атрибути: хижаки-філістери ростуть 

«не вгору, а вшир, не в небо, а в землю», натомість земля обертається під ногами 

особистості. Тому острів ототожнено із «велетенською тарілкою», страви на якій 

жеруть одне одного. 

Антиномія «стадо – унікальність» є центральною в «Дереві життя». 

Письменник актуалізує рефлексії персонажів, щоб викрити деформацію єства, 

залучає ретроспективу, сповільнює чи пришвидшує темп для показу фатальних 

модифікацій, зміщує часи та видозмінює виклад. Сьогодення втілено в нейтральній 

констатації. Однак екскурси й студіювання характерів насичені емоційною 

лексикою, складниками, які передають чуттєву комунікацію між присутніми на 

похороні й померлим (рефрени, риторичні конструкції, порівняння, вигуки, 

анафора), забарвлену авторським сарказмом («Справжні друзі пізнаються в біді»). 

Відмінний виклад зумовлений тим, що Алік «єдиний живий», «душа компанії». Гурт 

без духу – лише «три спорожнілих тіла». Духовний суїцид протиставлено зворотній 
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градації значення митця. Спочатку його сприймають дурним жебраком, який віддав 

себе творчості, потім, зіставляючи власні досягнення зі здобутками друга, наратор 

зізнається у своїй мізерії та визнає самопожертву музики. Дерево життя увиразнює 

онтологічні концепти художнього тексту. Пагінці, що сягають неба, уособлюють 

особистостей, завдяки яким триває буття-у-світі. Сенсовий стрижень утілено у 

смисловому рефрені – фіналі твору: загиблий рятує інструмент і ноти, а вбивці 

тікають. Подія засвідчує реінкарнацію душі й безсмертя мистецтва. Водночас є 

докором і доказом ницості колишніх творців, карою за зраду Божого дару зокрема й 

людської домінанти в самоідентифікації загалом.  

В оповіданні «Народжена з піни» зіштовхуються природа й цивілізація, чуття і 

розум, розкриті у спілкуванні й стосунках відмінних за світоглядними позиціями 

персонажів. Протягом твору автор змінює аксіологічні акценти в оцінці героїв. 

Наївна кухарочка сповідається реципієнту. Вона відкрита людям і світові, утілює 

первинну чистоту незіпсованої цивілізаційними матрицями людини. Тому 

письменник наголошує на напівбожественному походженні дівчини, здатної 

долучитися до небесних сфер (алюзія на народження Афродити). Її щирість 

неоднозначно сприймає оточення, котре звикло приховувати справжні емоції та 

думки, відкидає індивіда на маргінес («однаково хороша» і «ніяка»). Адже, на 

відміну від античної богині, героїня потребує духовного опертя, помилково 

вбачаючи його в недолугому обранці. Безіменний начитаний кавалер вважає себе 

Пігмаліоном, але швидко розчаровується у земній Галатеї, котра не відповідає 

інтелектуальному рівню невдахи-творця. Він – ніхто, бо страх повноти буття 

замінив книжковим існуванням, реальну людину – ідеальною картинкою, боячись 

збагнути й прийняти інший внутрішній світ, що висвітлено в штампі розлуки («Ми 

різні люди»). Тож єдиним істинним другом залишається ненька, присутня у 

рефлексіях дівчини, яка виступає незбагненною зашореним пересічним богинею. 

Двійником безликого хлопця є «Супермен». Характер Валентина письменник 

розкриває у різних ситуаціях, які руйнують усталений розмірений устрій чоловіка. 

Кохання вириває науковця із замкненого кола звичних речей. Однак повернення у 

герметичний простір витісняє нові «зайві» чуття. Чоловік обирає псевдобуття із 
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геніальним ученим, котрий здобуде безсмертя у віках. Переконання героя 

спростовує оповідач, який підкреслює важливість людських стосунків у 

найвартіснішому дарі – дітях. Сусід бачить у Марині спасіння чоловіка від 

самознищення, бо жінці належить «вітум» (лат. vita – життя). Втеча, «шлях в 

нікуди», зумовлює деструкцію науковця («тупик розвитку», «генетичний мул»).  

В образі Валентина впізнавані герої інших літературних творів – Бєліков               

А. Чехова («Людина у футлярі»), Комаха В. Домонтовича («Доктор Серафікус»). Та 

прозаїк показує наслідки страху жити в гротесковому перетворенні супермена на 

супервумен: педант і прагматик, відомий учений демонструє вражаючу зовнішню та 

внутрішню деградацію, набуваючи подоби огрядної пані, яка прискіпливо рахує 

хрестики у вишиваній картині чи петельки в панчохах. Утеча від людського єства, 

від- і почуттів, зумовила незворотні трансформації, що тільки змінили форму 

симулякру життя на псевдобуття.  

В. Тарнавський досліджує питання самообману, що спричинює тотальну 

деградацію людини до рівня безликої істоти. Він підкреслює важливість 

екзистенційного вибору, від якого залежить самобуття і буття-у-світі. Людина, яка 

замінює справжні емоції штучними замінниками, прийнятними в соціумі, 

підпорядковує думки нав’язаним догмам, діє, узгоджуючи вчинки із 

загальноприйнятими й прийнятними нормами, приймає рішення винятково на 

догоду оточенню, поступово і незворотньо опиняється у псевдореальності. 

Збільшення кількості подібних псевдолюдей, бездуховних істот наближає 

катастрофу самознищення людства, чому сприяє тотальна механізація та 

схематизація життя. Називаючи прозаїка «розвідником прийдешнього для 

української літератури», В. Даниленко переконує: «На хвилі бітників він створив 

нове урбаністичне письмо, що відповідає мисленню людини інформаційної 

цивілізації» [376, с.405]. Прозаїк розкриває шлях індивіда до сірої маси, коли він 

розчиняється в масках, прагнучи відповідати стереотипним очікуванням, або 

вибирає внутрішній ескапізм, не змігши подолати дисонанс тіла й душі. Початок 

пошуків напрямку дороги відбувається у дитинстві, коли формується морально-

етичний стрижень. Усі перипетії становлення особистості, перешкоди, які долає, 
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обминає чи не здужує людина втілено в афоризмах письменника: «Чуже нещастя й 

справді нікому не потрібне», «всім страшенно ніколи і всі анічогісінько не 

встигають», «якісний стрибок від споглядання до аналізу, від збирання до 

полювання, характерний для усього людства. Шкода, що дорослі часом назавжди 

відбивають у маленьких Ньютонів бажання до експериментів», «Зраджує тобі не 

жінка. Зраджує тобі знання цього світу», «сиділи, мов у кінотеатрі: всі разом і кожен 

окремо», «перемога над собою – це перемога чи поразка?», «театр – це коли віриш», 

«Був понеділок – важкий день. Цікаво тільки, на яких терезах зважують час?», 

«випадковість люблять більше, ніж закономірність». Мудрі актуальні вислови 

спонукають до роздумів читача, надаючи творам відкритий фінал. 

Сутність людини є об’єктом дослідження В. Колодія, твори якого вирізняє 

особлива побудова – текст у тексті [391]. Письменник студіює індивіда крізь призму 

стосунків у родині чи парі. Значення миті у прийнятті рішення, що часто може 

кардинально змінити долю, розкрито в новелі «Гординя». Прозаїк зіставляє слово, 

презентуючи діалог персонажів, та емоцію, нотуючи жести й міміку з одночасним 

відтворенням думок співрозмовників. У безсловесному мовленні висвітлено 

справжні акценти («серце підказало», «давкий спазм», «пекучий щем облягає тіло», 

«карий погляд, від якого неможливо байдуже відвернутися»). Поява розповідача 

наприкінці твору засвідчує втрату чуттєвого зв’язку між героями, які вкотре через 

назване у найменуванні художнього тексту явище, утверджують константу самоти. 

Нездійснене кохання стає лейтмотивом твору «Вечірній сніг». Любовний трикутник 

розриває Ганна, яка відкидає залицяння одруженого чоловіка. Знайомі з дитинства 

сусіди пережили разом біди й радості, але наявні морально-етичні імперативи, котрі 

для жінки є сакральними. Попри власний біль через образу коханого (рефрен «Я все 

сама»), вона зберігає гідність і прагне захистити давнього друга від помилки 

переступу межі. Рішення героїні суголосне морозному вечору, який відображає 

непорушність духовних засад. Наслідки іншого вибору В. Колодій простежує в 

долях героїв оповідань «Помилка» і «Після суду». Автобіографічна нарація властива 

першому художньому тексту, де один із персонажів, письменник, почасти залучає 

реципієнта до творчої лабораторії, джерелами якої виступають порухи душі. 
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Яскравістю барв оповиті його спогади про невмируще перше кохання, що зринає за 

роки потому між дорослими людьми. Одружена жінка переживає роздвоєння. 

Внутрішній конфлікт актуалізує протистояння суспільних норм (статечний шлюб) і 

сенситивного первня (вир почуття). Стереотипне переконання у перемозі статусу 

зумовлює прощання з коханою. Однак героїня дивує чоловіка, відкидаючи нав’язані 

тенета соціальних вимог. Жінка хоче повноцінного життя, схоплює колись 

втрачений через матеріально-статусні умовності шанс бути щасливою, зірвати маску 

та діяти суголосно своїй сутності. 

Історія подружньої зради з погляду чоловіка висвітлена в оповіданні «Після 

суду». Екскурси у колишній зруйнований шлюб окреслюють проблеми пари. 

Наратор підкреслює відсутність емоційної комунікації. Дружина виконує обов’язки, 

бо так належить робити. Вона повинна стримувати свої переживання, 

втаємничувати негаразди й міркування. Тому зустріч із людиною, котра вислуховує 

наболіле, постає для неї звільненням від тягаря. Марина відкидає осуд оточення, 

оскільки вважає чесність із собою та рідними важливішим за ілюзію, прийнятну і 

схвалену сторонніми. Чоловік, звиклий існувати «у згоді» та «як усі», воліє не 

помічати змін дружини. Він спалахує гнівом не до коханця, а до анонімки, котра 

примусила діяти, виявила очевидні, однак замовчувані, речі, зруйнувала оманливий 

комфорт, який полягав у зовнішньому статусі кво. Тому він боїться виправдання, 

оскільки доведеться пізнавати свою справжню сутність. Конфлікт самообману і 

дійсності, системи й людини відображений у побудові оповідання. Показ судового 

засідання відбивають нейтральна лексика, лаконічні речення, кларизм у мовленні 

судді на противагу еліпсам, емоційно наповненим висловам обвинуваченого. 

Відтворення надчуттєвої розмови вбивці та коханця активізує потаємні глибини 

душі, оголює сутність і шлюбного, і коханого чоловіків. 

Брак порозуміння призводить до ескапізму в нарисі «Перші крижини». Замість 

жінки Петро розмовляє з її спиною. Ретроспектива повертає чоловікові колишні 

втрачені почуття. Шукаючи причини фатального зникнення, він опиняється 

наодинці зі своїми переживаннями, усвідомлює моторошну самотність поруч із 

коханою. Останнє відчайдушнє прохання допомогти відновити спільний осередок 
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тепла утілений в інтонації героя. Та крик залишається без відповіді. Утеча з дому 

констатує деформацію стосунків у символічних перших листопадових крижинах на 

річці (художній паралелізм). Відображаючи різні взаємини між чоловіком та 

жінкою, В. Колодій вказує на взаємовідповідальність й довіру – запоруки щасливого 

життя, представленого в нарисі «Марійка покликала». Старий продовжує гомоніти з 

коханою, метафоризуючи її портрет. Літературний текст – суцільний монолог 

персонажа. Письменник лише увиразнює потік свідомості в нюансуванні відповідей 

дружини, яка знаходиться по той бік (усмішка, зачудування, примруження очей 

тощо). Гордій спокійно приймає смерть, яка позбавить самотності й уможливить 

злиття душ. Гумористичний вимір шлюбних стосунків представлено в анекдоті 

«Маневр», де коротенькі замальовки Тавка з подружнього життя супроводжує 

різнобарвний емоційний спектр (мовчанка, лайка, погрози, сміх). Комічну домінанту 

збережено в новелі «Пригода». Таємницю нічного гостя розв’язує батько красуні-

дочки. Чоловікове означення «крадій» здобуває нової семантики, коли йдеться про 

доню («Не встереже!»). 

В етюді «Ваня приходив» прозаїк відображає всеохопну неньчину любов. 

Виклад – суцільний монолог Парфена. Він обурюється поведінкою брата, проте 

справжні почуття засвідчує відбита у склі, над яким під час розмови працює 

старший, світлина (хлопці запускають паперового змія). В. Колодій формує портрет 

героя у рефлексіям Парфена й матері. Для них Ваня є найголовнішою людиною. Це 

ставлення переймає читач. Відсутність порозуміння між кревними зображено в 

оповіданні «Відхилення». Занурюючи персонажів у складні умови експедиції, 

письменник розкриває характери героїв у межовій ситуації. Керівник Багров-

старший – відомий науковець, який водночас виявляє відповідальність за людей, йде 

шукати маршрут, ризикуючи життям. Багров-молодший – «мокра глина», що ніколи 

не здобуде бодай якоїсь форми, оскільки завжди використовує брата. Помічник 

Потапенко – прекрасний фахівець, який переймається іншими, але ховає 

переживання за іронією. Доцент Бовкун зважується на мандрівку тільки заради 

нового статусу і можливості «запозичити» роботу колег. Юний студент є 

узагальненим образом невгамовної молодості, яка вбирає досвід, позитивний та 
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негативний, викладачів, керманичів, супровідників. Центральною парою постають 

брати, котрі, попри спільне виховання, обирають різні шляхи. Перевіркою духовних 

цінностей стає критичний випадок, пов'язаний зі здоров'ям людини. Вадим рятує 

евенку від хвороби та відмовляється від винагороди, розуміючи вартість останніх 

скарбів для родини. Молодший Багров нахабно забирає хутро, втягуючи у брудну 

справу брата. Викриття підлості, духової мізерності найближчої людини є соромом 

для поважного гордого вченого. Тож назва набуває багатозначності: втрата 

орієнтирів у тайзі та житті, виробування тіла й духу, зрада чеснот пращурів. 

«Відхилення» від норми для безликої істоти означає відмову від матеріальної 

подяки за порятунок життя. Натомість для особистості – ницу наживу-використання 

горя щирих людей, що матиме наслідки не тільки для майбутнього незаможної 

родини, але передусім зумовить остаточну деградацію «крадія». Епіграф є 

антитезою до змісту оповідання. Адже в ньому неньчина розповідь про завжди 

згуртованих птахів. Брати чужі одне одному, що вказано в амбівалентному для 

співрозмовників кінцевому пуанті, де розкрита полісемантика «страху»: інстинкт 

самозбереження – духовна спустошеність. Згубний вплив матеріальної гонитви 

зображено в замальовці «На весіллі». Завдяки умовному хронотопу, читач зіставляє 

колишнє обличчя та теперішню личину молодого чоловіка, деформацію котрого 

висвітлено в материнській рецепції. Неньку вражає перетворення сина, який зрадив 

батьківські настанови, обравши дружину не за покликом серця і даною обіцянкою, а 

за статками. Її дитина стає річчю, котра вигідно себе продала. Натомість вірним 

дороговказам найрідніших залишається герой новели «Коли настала тиша». Лише за 

багато років після закінчення війни дорослий чоловік відкриває приховану мамою 

сумну правду про загибель батька. Материнська жертовність протистоїть жахіттю, 

котре руйнує сім'ї та нищить світ. Вона оберігає сина від страшої звістки, 

переживаючи біль на самоті, аби її дитина не почувалася сиротою, як вихованці 

дитбудинків, мала зразок для наслідування, невидимого, але повсякчас присутнього 

найкращого друга, захист і підтримку – тата. Сакральність родинного чуттєвого 

єднання, котре долає простір та час, утілює витворений місяцем хрест і тиша, що 

наповнює маленьку хату світлим сумом, вдячністю, любов'ю.  
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Зіставляючи людину й соціум, справжні стосунки та шаблони взаємин, прозаїк 

наголошує на необхідності самоідентифікації людини, силі духу в протистоянні зі 

стереотипами. Героїня оповідання «Таміра» змушена красти й брехати, аби вижити. 

Письменник наголошує на зростанні подібних доль через відсутність 

взаємодопомоги, байдужість соціуму, особливо у часи економічних або політичних 

катаклізмів. Система обвинувачує людину, не шукаючи причини подібної 

поведінки, не виправляє власних помилок у зневазі до індивіда, тим паче дитини чи 

підлітка, на противагу важливості колективу за коефіцієнтом корисної дії. Більшість 

примиряється із ярликом непотребу, маргінала, однак Таміра спростовує 

стереотипи. Вона реалізує потенціал й амбіції, здобуває керівну посаду, зберігаючи 

чистоту душі, яка втілена у ставленні до відвідувачів. Незламність є рисою героїні 

оповідання «Рябуха». Сільський двір і стосунки у курнику постають промовистою 

алегорією. Поранена, отже, слабка, птаха заважає іншим бути зразковим гуртом. 

Вона стає об’єктом принижень і кпинів. Проте перемагає зневагу своєї громади 

завдяки віднайденому духовному опертю, матеріалізованому в прекрасному білому 

лебеді. Він відображає істинну Рябуху, її велич та вищість над Півнем-Страхотою, 

Білявкою. Тож обидві героїні захищають єство в незламності внутрішнього стрижня, 

котрий забезпечує збереження сутності за будь-яких умов.  

В. Колодій презентує генологічне розмаїття: нарис, оповідання, замальовка, 

етюд, анекдот. Він вдається до текстового полілогу на рівні персонажів (вербальне і 

невербальне внутрішнє мовлення, міміка, інтонування, жестикуляція), автора 

(відступи, екскурси, ремарки), читача (риторичні звертання, спонуки й апеляції). 

Письменник підкреслює вміння чути себе як винятковий справжній орієнтир в 

емоціях, думках і вчинках. 

Потреба захисту мікрокосму від системи подвійних стандартів, антигуманного 

соціуму спричинює пошук простору спокою на противагу сучасному темпоритму 

замкненого поспіхом і тривогою міста. Тому тотожний автору герой оповідань                 

В. Перепелюка обирає втечу в гармонію природи, оскільки вона відроджує первинну 

сутність. Пантеїстично-філософські твори вирізняє унікальна побудова: за 

безпосередньої участі в зображених перипетіях автор визначає головним героєм 
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природу, а себе – помічником і спостерігачем, захопленим унікальним даром. У 

такий спосіб він досягає інтимізації викладу, спонукає реципієнта почути й відчути 

невербальну мову звуків, поглядів, рухів представників флори та фауни. 

Письменник наголошує на крихкості гармонії довкілля і показує наслідки 

зовнішнього втручання в усталений герметичний світ, існування за межами якого 

може спричинити трагедію. Гордий дикий гість міста виявляє вірність, жалобу та 

розпач за загиблою через машину кохану («Чому плакав Лось?»). Ця втрата 

зумовлює переоцінку людей, що відображено у відкиданні їстівних подачок. 

Лісовий красень та оповідач спілкуються очима. Лось, попри знищені сліди смерті, 

безпомилково знаходить місце відібраного щастя і нестримно плаче, виплескуючи 

біль серця. Крім того, тварина й людина ніби перебувають в однаковому становищі: 

перший – прирікає себе на  самотність, другий – обирає келійне буття, мов чернець. 

Та головним локусом для надбання нових знань і розвитку подій виступає ліс. Автор 

метафоризує простір. Він всотує дзвінкі й пахучі скарби весни, захоплюється 

майстерністю художниць (Бабці-Осені, Баби-Зими), розмовляє з деревами, квітками 

та виправляє помилки, що часто вартують життя. Мисливська жадоба і жорстокість 

знищують лісових мешканців, яким властивий інстинкт самозбереження. Прив’язана 

дротами кізонька проявляє неабиякі здібності (копає яму, щоб ховатися) та, 

незважаючи на небезпеку, просить допомоги («А мене вона покликала»). Лагідне 

звертання чоловіка прибирає межу недовіри. Дяка за порятунок полягає в поклонах і 

насамперед у пам’яті, коли з кавалером-дячком дикунка прибігає за сіном. У цьому 

творі важлива смислова кульмінація. Звільнена коза, відчувши волю, «враз 

перетворилася на казкову птаху», що зринає на початку знайомства в порівнянні 

героїні з лебедонькою. Тому свобода – головна первинна риса, потреба і право 

кожної істоти. Бажання жити й розвиватися притаманна рослинам («Чи думають 

дерева?»), сила котрих залежить від кореневої системи. Тож навіть після знущань 

людини дубок пускає нові пагінці чи то між сосон і ялин, чи то лежачи на землі 

всупереч усім законам біології. Ця історія боротьби – приклад індивіду, аби зберегти 

свою сутність, ґрунтуючись на етно- (корінь – предки) та самоідентифікації 

(особистість). Чималий досвід лісника містить дотепні спогади про невдаху-крота, 
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врятованого чоловіком. Тварина інтуїтивно відчула друга в людині, котра повернула 

його в нору («Поспішив»). Письменник висміює хибність стереотипних уявлень, що 

постає алегоричним висвітленням суспільних шаблонів, коли розказує про дятлів-

боягузів, сміливих горобців та шпаків («І таке буває»), їжаків-м’ясоїдів, яких 

зображують з фруктами й овочами, білок-летунів, ласих не до грибів, а до насіння, 

горіхів («Ось так вони поживають»), маму-комаху, яка захищає яєчко від цікавого 

колекціонера завдяки ледь помітній павутинці, «пуповиною» прив’язуючись до 

діток («Павучок-мудрець»). Автор ставить під сумнів припущення про вищість 

homo sapiens, представляючи випадковий об’єкт – п’яницю. Ховаючись від родини, 

він заспав біля соснового пенька. Ричання, котре нагадує «мову» дикої свині, вповні 

відповідає стану відпочивальника («Ранений вепр»).  

Творчості В. Перепелюка притаманний автобіографізм нарації, адже оповідач 

презентує історії крізь призму суб’єктивного сприйняття. Попри мовлення від 

першої особи центральними персонажами є представники флори й фауни. «Я» 

повсякчас наголошує на другорядності своєї ролі спостерігача, помічника, 

дослідника незбагненого макрокосму. Він акцентує головну рису людини – 

людяність, сакралізує природу (йдучи до лісу, чоловік завжди «одягався святково»), 

актуалізує прадавні вірування (тотемізм, фетишизм, анімізм), залучає «мову» 

рослин, комах, птахів і тварин, нотуючи звуки, барви, порухи, спонукає за 

допомогою метафори й алегорії пізнавати, зіставляти, розвиватися, що засвідчують 

звернення до читача (вигуки, риторичні конструкції тощо).  

Самообсервація та самоаналіз є осердям циклу В. Кашки «Листи з-поза 

дзеркала». Прикметно, що авторефлексії мають дифузну структуру. Письменник 

прагне розв’язати позачасові актуальні онтологічно-екзистенційні проблеми. Його 

співрозмовником-сповідником є дзеркало: занурення у позасвідоме та несвідоме, 

знищення межі реального та ірреального, таїна мистецьких осяянь. Вербалізовані 

рефлексії залучають читача до уявного діалогу з автором, якій досліджує чинники 

становлення особистості. Він підкреслює повсякчасну боротьбу добра і зла, стадної 

психології та іманентної сутності, свободи духу й фізіологічних ланцюгів завдяки 

антиноміям, центральними з-поміж яких постають життя і смерть в екзистенційному 
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вимірі. Автор послуговується інтертекстом, утверджуючи дороговкази мандрівного 

мудреця Г. Сковороди, які належить пам’ятати сучасній людині, аби не втратити 

себе у нестримному потоці інформації (сенс тільки в тому, що потрібно), відкинути 

перевагу матеріальних принад на противагу «сродній праці», бути вдячним за 

непомітні миті щастя і справжні багатства (цінувати, що маєш). Прикметно, що 

названі складники взаємопов’язані з константою «земля», котра містить кілька 

значень, а саме: територія, Батьківщина, Усесвіт («Одного ранку», «Крапка над “і”», 

«Гра»). В. Кашка вказує на швидкоплинність людського життя, доводячи свою тезу 

аудіальним аргументом – цоканням годинника. До нього долучаються містки між 

небесним і земним світами у візуальному образі – душі-очі-зірки.  

Надмірна втома від самообосервації поступається силі сну. Оповідача 

охоплює відчуття лету, котре дарує абсолютну свободу емоцій та дій, неможливу в 

соціумі. До безмежної волі сонної фантазії долучається творча (принагідно варто 

згадати І. Франка «Із секретів поетичної творчості»), яка дозволяє ширяти в усіх 

часах і просторах («Треба казати», «Вечірній жовтий автобус», «Мов свіжа 

сорочка», «Обранець»). Цікаві паралелі фаху письменника з роботою археолога. 

Обидва обирають багаторівневе «поле для герцю», змагаючись із власною 

непевністю, амбіціями, страхами, дошукуються найменших шматочків-пазлів, аби 

витворити цілісну картину явища і феномена та довести взаємозв’язок колишнього, 

теперішнього й прийдешнього. Проте наратор вказує на відмінність митця. Він – 

самотній («терновий вінок»), оскільки повинен поринати в душі людей, оголюючи 

власну, наражаючись на нерозуміння, кпини, забуття, зберігаючи запалений 

смолоскип віри і правди. Взірцем жертовної праці виступає Т. Шевченко. Тому саме 

до нього звертається герой, щоб загартувати себе на нові звитяги заради нації. 

Пращура і нащадка єднає свічка як символ невмирущості духу «Котрого писав» і 

«Котрого пише». Пробудження спонукає гідно зустріти виклики сьогодення. В. 

Кашка наголошує на само- та етноідентифікації, без яких неможливий поступ 

індивіда. Тож актуальними постають питання переродження, всотування 

генеалогічних складників, до котрих долучаються ментальні особливості («Малими 

літерами», «Так, мовби дихаю», «У мандри», «Вдруге народжений»). Оповідач 
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викриває амбівалентний вплив пасеїзму, який нагадує про важливість історичних 

уроків, але затискає людину в лещатах минувшини. Досвід не має викликати 

боягузтво, навпаки, спонукає рухатись вперед. У випробуваннях особа пізнає свій 

потенціал, студіює багатоманітне єство, здобуває модерних трансформацій, 

зіставляє стереотипи суспільства та порухи внутрішнього «Я», відмежовуючи себе 

від маси («Так треба», «Що залишиться?», «Сухі очі»). 

Знаково, що втрачену під впливом цивілізаційного поступу гармонію людина 

знаходить у природі, яка показує зразок співіснування розмаїтих стихій та істот. 

Звідси, автор актуалізує проукраїнські трипільські вірування – тотемізм, анімізм, 

фетишизм. Флора і фауна допомагають зрозуміти, до чого має прагнути соціум, 

апелює до гравців у життя зняти маски, відчути й почути навколишній світ, який 

розвиває, надихає, дарує міць, захоплює та оберігає («Фантазія з кіньми», «Абдула», 

«Собача витримка», «Сімейний портрет з букетом», «Неподарована квітка», 

«Птах»). Підкорення природи призведе до катастрофи, зумовленої відсутністю 

рівноваги, що втілено в апокаліптичних візіях («Летючий корабель», «Останні 

поети»). Порятунком від загибелі постає усвідомлення взаємовідповідальності за 

збереження Всесвіту, який набуває особистісного вияву в Україні як унікальній та 

найкращій планеті, зважаючи на безальтернативну духовну субстанцію – мову, 

втрата котрої спричинить асиміляцію та зникнення українства («Снігова мова», «Як 

не заплакати», «Так воно й буде»). 

В. Кашка у «Листах з-поза дзеркала» висвітлює головні питання самобуття, 

зокрема наголошує на екзистенційному виборі кожної людини, що визначить її 

належність до стада чи когорти особистостей. Екскурси й антиципації, потік 

свідомості, численні еліптичні та риторичні конструкції забезпечують мозаїчну 

текстову організацію, сприяють залученню читача в авторські рефлексії. Прозаїк 

метафоризує довкілля, підкреслюючи вітаїстичну силу природи, вживає влучні 

порівняння, котрі відображають суб’єктивне ставлення до нового дня – свіжої 

сорочки, що надає чуття лету, окреслює швидкоплинність часу і відповідальність за 

його марнування в образі бджоли, а повноцінне життя ототожнює з музикою. Тексти 

циклу пов’язані автоалюзіями: лейтмотив одного твору є субмотивом другого. 
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Етногенетична пам'ять і свобода постають домінантами у самоідентифікації, 

дослідження, доведення та вдосконалення котрої тривають протягом усього буття. 

Українській літературі останніх десятиліть ХХ ст. властива прискіплива увага 

до іпостасей людини – самтожності й розмаїття соціальних, вікових, статевих масок. 

Прозаїки прагнуть окреслити чинники, які зумовлюють деформацію чи сприяють 

захисту єства, що набуває актуальності за стрімкої глобалізації світу.  

Наголос на унікальності особи, дослідження психології, співвідношення 

свідомого та несвідомого, геополітичні струси, нівеляція цінності індивіда й 

актуалізація небезпеки самознищення через антигуманність соціуму викликає увагу 

до взаємозв’язку мікро- і макрокосму, що визначає проблемно-тематичне коло 

художньої словесності кінця ХІХ–ХХ ст. Література для дітей та про дітей 

висвітлює процес формування / виховання, змальовує чуттєву рецепцію світу, 

посвячення протягом соціалізації, пов’язані з віковими чи статусними ініціаціями, 

викриває небезпеку різних впливів (ідеологічних і поведінкових), які деформують 

первинні риси, психіку, зважає на домінування «буття-у-світі» завдяки суб’єктно-

об’єктній позиції, котра передбачає зіставлення себе, уявлень та уподобань, із 

постійними зовнішніми осередками (родина, природа, суспільство). Підґрунтям 

самоусвідомлення виступає пошук подібного й відмінного в оточенні, що 

детермінує морально-етичні цінності та світоглядні пріоритети. «Доросле» 

письменство зорієнтовано на суб’єктно-суб’єктну інтерпретацію подій, людей, 

явищ, але насамперед власної сутності, чинників її зміни, появі личин у компромісі 

душі й тіла. Студіювання відбувається в емоційно-мисленнєвому аналізі – 

самобутті, що спонукає до спостережень, зіставлень, досліджень, міркувань, 

вербально-чуттєвої сублімації. Спільними постають визначальні концепти життя і 

смерті в екзистенційному виборі та духові константи за сталої градації: 

індивідуальне – загальнолюдське – національне. Така послідовність забезпечує 

захист єства, утверджує унікальність людини, котра може «зламатись» і 

розчинитися в масі або дотриматись єдності чуття, думки, слова та вчинку, попри 

випробування масками, щоб у самовдосконаленні стати особистістю. 
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ВИСНОВКИ 

  

Мозаїка малої прози кінця ХІХ–ХХ ст. відображає багаторівневе буття у 

проекції: особисте – громадське – національне – загальнолюдське. Їй притаманне 

жанрово-стильове та ідейно-тематичне розмаїття, котре об’єднують константи 

українського виміру. Літературний твір виступає не тільки історико-культурним 

явищем, але й полісемантичною духовою субстанцією, що висвітлює та охоплює 

індивідуальність автора (мить задуму, втілення, апробації тощо), унікальність героя 

(сталий часопростір духовно-фізичної діяльності), неповторність реципієнта 

(сприйняття і тлумачення рефлексій та подій, актуалізація та зіставлення власного 

досвіду, набуття ролі співрозмовника й співавтора) і самобутність нації, феноменом 

якої постає зразок художньої словесності. Це доводять спільні онтологічно-

екзистенційні основи проаналізованої малої прози попри різні вікові, статеві, 

статусні й часопросторові означення письменників. 

Проаналізувавши концепти літературного твору, можна виснувати: художній 

текст є синтезом ідеального і матеріального, що вибудовує з різних складників 

формозмістову цілісність. Мова, як знакова система, постає підґрунтям 

комунікативного поля, в історичному контексті – етнокодом нації, для особи – 

незмінною духовою субстанцією. Вона корелює мислення, що визначає структуру та 

наповнення типового чи індивідуалізованого мовлення, здатного звужувати чи 

розширювати часопросторові координати. Особливим різновидом спілкування 

виступає мовчання, котре характеризує героя, втілюється в еліптичних 

конструкціях, фрагментарному викладі, відкритому фіналі й унікальному 

відображенні тиші, яка здобуває, залежно від емоційної тональності, варіативного 

сприйняття і тлумачення, сугерує персонажа та реципієнта. Мова, мислення, 

мовлення, хронотоп детермінують жанр, що має сталі та змінні компоненти. Перші 

забезпечують пізнаваність і загальнозрозумілість (пам’ять жанру), другі – розвиток, 

підкреслюють авторський стиль. Доречно зауважити, що генологічний вибір часто 

зумовлюють зовнішні чинники. Недаремно кожну добу вирізняють мистецькі 

пріоритети, зокрема й літературні. Відкриття кордонів, фізичних і духовних, 
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наприкінці ХІХ – напочатку ХХ ст. зумовлює появу сузір’я «ліриків» (І. Франко) – 

обсерваторів-аналітиків душі. Внутрішні порухи, сум’яття, конфлікти, роздвоєння, 

спричинені особистими або суспільними колізіями, які осягаються від- і почуттями, 

осмислюються протягом самоаналізу, реалізуються у слові, рішенні, чині, стають 

головними об’єктами досліджень письменників, сконцентрованими в домінанті – 

екзистенційному виборі автора, героя, читача. Мала проза виступає адекватним  

виявом прагнення відтворити потік свідомості, занотувати миттєві переживання, рух 

думки. Попри розмаїття малих епічних форм, основними є дві, що представляють 

ключові онтологічні різновиди. Максимальна емоційна концентрація, 

зосередженість на межі в долі особи, кульмінація у смисловому пуанті новели 

відображає граничне буття. Показ причинно-наслідкового зв’язку, аспектів 

проблеми, охоплення кількох сфер людської життєдіяльності уможливлює 

окреслення оповідання буттям-у-світі. Але обидва жанри об’єднує рефлексивна 

домінанта, оскільки від fin de siècle до сучасності явища та події зображують крізь 

призму життя індивіда, тобто актуалізують «самобуття».             

Жанровий прояв онтологічно-екзистенційних концептів підтверджено 

формозмістовим студіюванням літератури зазначеного періоду, в якому доречно 

вирізнити дискурси, пов’язані з відмінними способами зображення і трактування 

феноменів. Художня проекція революційно-воєнних колізій ґрунтується на межовій 

ситуації, посиленій герметичним простором. Затиснутий в лещата постійної 

боротьби герой опиняється наодинці зі страхами, відображеними у навколишній 

дійсності. Але внутрішній стан, емоція та чин відрізняються «близькістю» подій, що 

засвідчує духовий поділ. Примусове занурення в «чужі» війни викриває об’єктне 

ставлення загарбників до українців, позначене приреченістю через несприйняття 

кордоцентричною сутністю психологічного й фізичного насилля (М. Яцків), потребу 

подолати межу між інстинктом самозбереження та вбивством (С. Пилипенко). 

Перенасичення реальними апокаліптичними візіями деформує психіку                            

(В. Стефаник), викликає суїцидальні настрої (К. Поліщук) чи пошуки ефемерного 

захисту від безвиході (Наталія Кобринська).  
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Натомість радикальні соціально-мілітарні перебудови 1905 і 1917 рр. 

набувають амбівалентної семантики. Утвердження усезагальності пролетарського 

руху (Г. Хоткевич), з акцентуацією постатей борців на противагу інертній «отарі» 

(П. Крат), спричинює сумніви-роздуми щодо методів досягнення мети в антиномії 

«людина – маса» (М. Коцюбинський). Письменники вдаються до висвітлення 

альтернативних способів суспільної трансформації (С. Васильченко), підкреслюють 

маргінальність ватажків і лицемірство ідеологів (О. Слісаренко), зомбування та 

уречевлення особи (В. Підмогильний), хаотичність і відсутність раціонального 

бачення майбутнього (О. Досвітній), що витворює пасіонарія (Г. Косинка) чи 

зумовлює самознищення (М. Хвильовий). Обов’язкова служба у війську чужинців 

позбавляє вибору, ілюзія котрого втілена в оманливій вірі брехливим обіцянкам, 

коли українство, зокрема еліта («страчене покоління», «розстріляне відродження»), 

виступить жертвою-співучасником встановлення тоталітарного режиму. 

Диктатура і шовінізм колонізаторів, усвідомлення самотності й марності 

сподівань міжнародної підтримки призводить до початку національно-визвольної 

боротьби, в якій граничне буття постає незмінним виміром духових поколінь – армії 

УНР (Ю. Липа), Українських Січових Стрільців (О. Крамар), УПА (Я.Р. Курдидик), 

фронтовиків (Н. Рибак). Прикметно, що попри збереження часопростору «життя 

одного дня» (Б. Калина), наявна скерованість чину в прийдешнє, чуттєва стихійність 

дій поступається врівноваженому синкретизму думки та емоції (У. Левич) завдяки 

визначеній спільній меті – свобода рідної землі (М. Романів). Прозаїки наголошують 

на відсутності вікових, соціальних, статевих, ідеологічних відмінностей борців-

представників єдиного народу (Ольга Ілинська), котрі прагнуть звільнити не тільки 

територію (Марко Перелесник), але й дух загарбаного, та не скореного краю (Марко 

Боєслав). «Входження» у війну відбувається в актуалізації смерті, що виказує 

цінність життя (І. Сенченко), протистояння триває одночасно в зовнішніх                       

(Ю. Мовчан) і внутрішніх координатах (Марта Гай), однак перемагає 

націоцентричний стрижень єства (Улас), викристалізуваний етногенетичною 

пам’яттю (Л. Мосендз). Важливо, що наратор виступає безпосереднім учасником 

перипетій. Він передає власні переживання, нотує міркування тут-і-зараз, 
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відображає масштаб народної битви у промовистому означенні – «світова» війна  

(О. Довженко), що на теренах Батьківщини триває досі.     

Модифікованим проявом суто мілітарного дискурсу постає сміховий, який 

увиразнює головну ментальну зброю, котра є дієвим опором деструктивним явищам 

в особисто-національній проекції. Сміх – це сублімація (П. Губенко), психотерапія 

(В. Чемерис), пошук себе за нових умов (І. Керницький). Граничне буття зумовлює 

постійна чуттєва напруга, спричинена дисонансом двох концептів – бути і 

здаватися. Письменники вдаються до різних засобів комічного, що спричинює вибір 

жанру, викладу, постаті наратора й образної системи. Творчості прозаїків 

притаманний синтез емоційно-вербального вияву. Відображаючи побутові 

перипетії, вони залучать гумор та іронію, в показі соціальних перипетій переважає 

сатира й сарказм, в аналізі політичних питань – сарказм і гротеск.  

Автобіографізм, притаманний творам більшості прозаїків, забезпечує 

правдоподібність зображення, коли зникають межі між реципієнтом і автором, 

оскільки останній залучає читача у власне сприйняття та інтерпретацію. Тому 

життєві оповіді можуть охоплювати низку творів (В. Самійленко) чи складати єдине 

бачення доробку (М. Понеділок). Оповідаючи про себе, наратор вдається до 

амбівалентного трагікомічного викладу в містифікованій автобіографії                            

(Б. Грибінський), особливо зіставляючи різні часи (І. Антипенко), зосереджується на 

драматичних (І. Рознійчук) або гумористично-іронічних (Ганна Черінь) колізіях 

сьогодення, виступає в образі трикстера (Є. Дудар) чи подвійного автора-оповідача 

(Є. Кравченко) в рольовій прозі (С. Олійник). Завдяки цьому читач стає свідком та 

учасником подій. Автор вибудовує полілог із персонажем і реципієнтом. 

Достовірності подіям суспільного аспекту й упізнаванню героїв сприяє мовна 

характеристика персонажів (Г. Мельник), коли суцільна діалогізація перетворює 

прозовий твір на театральну сценку (Н. Дубицький), а мовленнєвий колаж –                     

на гумористичну виставу (В. Чечвянський). Смислової виразнозності письменники 

досягають завдяки монообразності (П. Крат); градаційній кумуляції, що посилює 

спотворений вияв натури (М. Рус) в афектованому психічному стані (М. Пальчик); 

послуговуючись алегорією в показі рис (Д. Вишневський) і явищ (О. Ковінько), 
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типажів (І. Немирович) та системи (В. Чепіга); міметичним принципом зображення 

звичних ситуацій (І. Сочивець), подібних феноменів (М. Білкун).  

Політичний аспект висвітлено за допомогою документалістики, що часто 

виступає головним чинником сатири (Я.Р. Курдидик), саркастично-гротескових 

оповідань (М. Синежупанець). Фактаж, історична персоналізація, нагромадження 

синонімічних конструкцій, які сприяють інферналізації постаті чи явища, 

відображають непорушність системи (С. Підкова), але водночас, за допомогою 

сміхової інтерпретації, викривають її крихкість (А. Калиновський). Крім прототипів, 

наявні моногерої в дослідженні проблеми псевдопатріотів (О. Барчинський), 

ренегатів (С. Женецький), у збірних образах, які втілюють ментальні 

характеристики громади (М. Точило-Колянківський). Це відображено в назвах              

(Ол. Шпилька), алегоричних візіях (О. Чорногуз), атрибутивних деталях                         

(Я.І. Масляк). Сміховий дискурс української малої прози є виявом онтології свободи 

у «перевернутому образі», оскільки письменники, вдаючись до прямого чи 

прихованого викриття, долають зовнішню та внутрішню цензуру. Отже, граничне 

буття, котре збігається з межовою ситуацією, прозаїки втілюють у новелі та 

оповіданнях із новелістичною побудовою.  

Натомість показ формування та розвитку індивідуальності передбачає 

висвітлення різних аспектів життєдіяльності крізь призму «буття-у-світі». 

Зображуючи універсум дитини, письменники розкривають від- і почуттєву 

комунікацію, котра виступає основою первинного самоусвідомлення. Це зумовлює 

жанровий вибір, що впливає на специфіку викладу й функції твору, корегує цільову 

аудиторію. Важливим є вплив історичного контексту на смислові акценти художніх 

текстів. Якщо наприкінці ХІХ ст. головує становий чинник, детермінанта реалізму, 

матеріальний аспект постає перевіркою (М. Старицький), показником сутності 

людини (Олена Пчілка), то початок ХХ ст. вирізняє увага до єства (Леся Українка), 

самовдосконалення (В. Леонтович), внутрішніх імперативів (Надія Кибальчич).  

Специфіка радянської освіти зумовлює утилітарність літератури, яку 

перетворюють на служку системи, що спричинює проблемно-тематичне обмеження 

(Оксана Іваненко), впровадження ідеологічних постулатів через аксіологічні 
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шаблони (М. Трублаїні). Захистом від шовіністичних комуністичних вказівок 

виступає занурення в ретроспективні рефлексії (В. Близнець), науково-популярну 

царину (М. Яненко), котра спонукає до здобуття нових знань (Валерія Іваненко), 

залучення цікавих алегоричних знахідок (Л. Шиян), актуалізації морально-етичних 

дороговказів (В. Сухомлинський) та знакових подій (Б. Харчук). Поодинокі вияви 

позапартійної творчості на теренах материкової України зміщують центр поступу 

письменства. Еміграція наснажує літературу для дітей та про дітей національними 

концептами (Леся Храплива-Щур), підкреслює роль етногенетичної пам’яті                  

(О. Кобець), християнства (Марія Кузьмович-Головінська) у становленні 

особистості (М. Погідний), наголошує на значенні патріотизму в освітній царині 

(Текля Білецька). Духову домінанту підтримують шістдесятники, порушуючи 

екзистенційні (Ю. Ярмиш) та онтологічні проблеми (Вал. Шевчук) в параболічних 

історіях (О. Зима). За перебудови письменники вдаються до переосмислення 

доробку (Вс. Нестайко), змістового збагачення через аналіз емоцій, думок (Лариса 

Письменна) і стосунків у різних соціальних, вікових групах (В. Семеняка), 

поглиблення психологізму персонажів (М. Слабошпицький), відродження 

сковородинівських ідей (Зірка Мензатюк), презентують багаторівневі твори 

(Валентина Мастерова). 

Прикметно, що полівекторність взаємин дитини і світу має певні константи, 

пов’язані з ментальними особливостями. Сакралізація природи є лейтмотивом 

творчості прозаїків, які метафоризують довкілля, звертаючись до давніх вірувань – 

анімізму, тотемізму, фетишизму (Оксана Лятуринська), застосовують алегоричну 

гру, аби відтворити складні історичні перипетії (М. Матвієйко), спростити 

виховання, зокрема за допомогою викладу – ритмізованої прози (Наталя Забіла), 

уникнути моралізаторства (О. Гринів), передати ціннісні орієнтири (Лідія Гаєвська-

Денес), утвердити духову силу (О. Ольжич). Родинним колізіям приманне 

амбівалентне змалювання. Вони вирізняються наскрізним зіставленням дитячого й 

дорослого сприйняття, котре викликає антиномію через подвійні стандарти (Ірина 

Винницька) чи підкреслює паритет завдяки взаємній повазі й довірі батькам-

порадникам (В. Чухліб), спадковій мудрості (Р. Завадович), багатообразності 
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«учителя» (Костянтина Малицька). Перипетії суспільної сфери мають кілька 

локацій: незвичне середовище – новітні умови, які спонукають пристосовувати 

набуті навички до модерного досвіду (Д. Чуб), та буденний простір – дитсадок, 

майданчик, школа – зі сталими персонажами (Я. Стельмах). Уява і фантазія 

витворюють альтернативну реальність, в якій підкреслено духові домінанти людини 

(В. Королів-Старий) та громадянина (І. Калинець). Варіативність постаті наратора 

зумовлена поєднанням автобіографізму, домислу та вимислу, зміщенням 

часопросторових координат, фрагментарністю (Ірина Дибко), щоб уможливити й 

сприяти само- і етноідентифікації (Гр. Тютюнник).  

Література для дітей та про дітей охоплює різновікову аудиторію за спектром 

порушених питань; скерованість на пізнання і виховання детермінує генелогічний 

вибір (оповідання, казка), жанрову дифузію, в якій переважає притча, що відкидає 

диктат, вибудовуючи своєрідний сократівський діалог із реципієнтом. Якщо дитина 

захоплено спостерігає, осягає, поринає у навколишнє різнобарв’я, відчуває, мислить, 

діє, живе «тут-і-зараз», то дорослий аналізує чинники й результати впливу 

зовнішнього світу на деформацію внутрішнього крізь призму часової проекції.  

Самообсервація виступає змістовим стрижнем творів, які презентують 

вербальну онтологію людини, що домінує від кінця ХІХ ст. Доба fin de siècle 

спричинює перехід від об’єктного до суб’єктного зображення, висвітлений у 

полістилізмі та сецесії. Прозаїки досліджують причинно-наслідкові зв’язки, що 

зумовлюють дегуманізацію суспільства (П. Грабовський), зараження торгово-

економічними взаєминами приватної царини (С. Яричевський), появу «зайвих» 

людей (А. Тесленко). Вони підкреслюють деструктивну роль системи, яка культивує 

станову ієрархію, вживаючи контраст і драматизуючи виклад завдяки еліптичним 

конструкціям та риторичним звертанням. Розвиток гуманітаристики спонукає 

зосередити увагу на іпостасях індивіда, які студіюють в аспекті модерних 

філософських концепцій (О. Плющ), руйнування гендерних стереотипів (Ольга 

Кобилянська), вдаючись до параболічних історій (Дніпрова Чайка). Письменники 

витворюють психологічний портрет героя, котрий прагне відшукати себе, нотуючи 

деталі, непомітні порухи душі в нотатках, образках, мініатюрах і замальовках. 
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Водночас константою залишається національний складник, який підкреслюють                 

в історичному ракурсі (Людмила Старицька-Черняхівска), літературних світлинах            

(О. Турянський), авторефлексіях, пов’язаних із осягненням Божого дару                            

в актуалізації творчої лабораторії (Уляна Кравченко), призначення (Дарія 

Віконська), «сродної» праці (Євгенія Бохенська). Ці твори вирізняє інтимно-

сповідальна нарація.  

Поразка визвольних змагань, закриття кордонів і побудова герметичного 

тоталітарного симулякру держави унеможливлює розвиток позапартійного 

мистецтва, літератури. Показ перипетій самобутнього народу відбувається у 

біблійному (Катря Гриневичева) та міфологічному інтертексті (М. Соневицький), 

що наявний в алюзіях, ремінісценціях і стилізації, насичених символікою, 

покликаних сповнити пригнічену й спустошену громаду звитягою боротьби. 

Панування соцреалізму провадить активне політично-культурне життя в еміграцію. 

Бажання зберегти духовний зв'язок із Батьківщиною висвітлюють у процесі 

переродження(І. Костецький), підґрунтям якого виступає етногенетична пам’ять, 

опорі асиміляції через ретроспективне співіснування (У. Самчук), в духовному 

оновленні завдяки гармонії природи (Людмила Зілинська), у протиставленні «свого / 

чужого» простору, який детермінує внутрішній стан (Уляна Любович). Історії 

«вигнанців» об’єднують амбівалентні почуття вимушеної втечі та прагнення 

повернутися до сподіваної домівки. Вони аналізують єство людини, котре має 

складну структуру, зважаючи на кількість масок (Р. Бабовал). Тому виникає 

роздвоєність, що спричинює конфлікт первинної сутності (Олександра Копач) й 

обраної / нав’язаної личини (Марта Тарнавська) в антиномії жертви та 

самопожертви (М. Андрієнко-Нечитайло). Художні дослідження вирізняє оповідь, 

яка відтворює потік свідомості.  

Психологічні студії стають панівними на материку завдяки шістдесятникам і 

дисидентам. Прозаїки підкреслюють розрив істинного та штучного                                

(М. Вінграновський), значення екзистенційного вибору (В. Тарнавський), 

викривають проблему самознищення в апокаліптичних візіях (А. Шевчук), 

наголошують на деформації ментальності, яка повинна позбутися комплексу 
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меншовартості, витворюючи особисто-національну проекцію (М. Осадчий). 

Висвітлення внутрішнього конфлікту позначене метафоризацією буття. Наприкінці 

ХХ ст. письменники розкривають вічні теми, зважаючи на виклики сьогодення               

(В. Колодій), темпоритм життя (В. Перепелюк), що ховає потребу самопізнання 

заради самовдосконалення, котре відрізняє філістера від особистості (В. Кашка). 

З’ясовуючи співвідношення макро- і мікрокосму, автори поєднують реальне / 

ірреальне, свідоме / несвідоме, представляють багаторівневий світ, який 

відображений у синкретизмі тіла, емоції, розуму та духу, втілюючи концепти життя 

і смерті в антиномії «обличчя – маска».  

Література кінця ХІХ–ХХ ст. виступає парадигмою національного буття,  

художньо інтерпретує усі його прояви в екзистенційному вимірі крізь призму 

особистого сприйняття і тлумачення, утверджуючи єдність у розмаїтті, що засвідчує 

генологічна мозаїка малої прози, де об’єднуються в чуттєво-мисленнєвій комунікації 

(«тут-і-зараз») автор, твір та читач. 
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5. Міжнародна науково-практична конференція «Масова література: проблема 

інтерпретації, змісту та форми», 16–17 жовтня 2015 р., Миколаїв.  

6. Всеукраїнська конференція «Творчість Михайла Старицького і тенденції 

розвитку українського письменства», 21–22 жовтня 2015 р., Черкаси. 

7. Міжнародна науково-практична конференція «Література руху опору : вияви 

національної ідентичності», 19 листопада 2015 р., Київ. 

8. Міжнародна конференція до 202-ї річниці від дня народження Тараса 

Шевченка на тему: «Всесвіт Тараса Шевченка», 10 березня 2016 р., Київ.                       

9. I Міжнародна наукова конференція «Біблія в польському і українському 

мистецтві та літературі XX i XXI століття», 21 квітня 2016 р., Краків. 

10. Міжнародна наукова конференція «Художні модуси хронотопу в культурно-

мистецькому дискурсі», 26–27 травня 2016 р., Мелітополь, Кіровоград. 

11. Міжнародна конференція «Літературна етноімагологія: рецепція України в 

наукових працях Мікулаша Неврлого», 3–4 листопада 2016 р., Хмельницький. 

12. Міжнародна конференція до 203-ї річниці від дня народження Тараса 

Шевченка на тему: «Всесвіт Тараса Шевченка», 10 березня 2017 р., Київ. 

13. Міжнародна науково-практична конференція «Філологія ХХІ сторіччя: 

традиції та новаторство», 5–6 квітня 2017 р., Київ. 

14. Круглий стіл «Літературно-критична спадщина Осипа Маковея в історико-

літературному та культурному контекстах», 11 жовтня 2017 р., Київ. 


