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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Літературний процес кінця XIX – 

початку XX століть характеризується появою нових імен письменників, нових 

синкретичних жанрових форм, мистецьких напрямів та течій. З огляду на це він 

потребує подальшого осмислення й переосмислення. Безперечно, літературні 

явища означеного періоду неодноразово набували системного аналізу, 

конструктивного огляду в працях багатьох науковців, зокрема Є. Антонюка, 

Н. Гаєвської, М. Гнатюка, О. Гнідан, М. Грицюти, А. Гуляка, Л. Демʼянівської, 

О. Єременко, Н. Калениченко, Ю. Коваліва, П. Колесника, В. Коляди, Л. Кліща, 

Г. Марчук, О. Мішукова, Н. Осьмак, Ф. Погребенника, Г. Семенюка, 

Н. Скоробагатько, О. Ставицького, І. Хоцянівської та багатьох інших. Однак до 

цього часу трапляються окремі лакуни, що лишилися поза контекстом 

літературознавчих досліджень.  

Такою, зокрема, є творчість української письменниці Людмили Олексіївни 

Василевської (дівоче прізвище Березіна) (1861 – 1927), більш відомої в словесно-

культурному просторі під псевдонімом Дніпрова Чайка. Їй, як нікому іншому, не 

пощастило на прижиттєву увагу, хоча її внесок у розвиток вітчизняної літератури, 

культури, мистецтва доби помежівʼя є очевидним. 

Процес становлення Дніпрової Чайки як митця був неоднозначним, 

почасти суперечливим. Ще тернистішим став шлях її визнання в історії 

українського письменства. Тут мають місце спроби звинувачування в діяльності 

буржуазного націоналіста, замовчування та забуття, багато інших як 

суб’єктивних, так й об’єктивних причин. Незважаючи на всі складнощі, що 

стояли перед дослідниками в різні періоди розвитку наукової думки, на сьогодні 

постать письменниці з її оригінальною авторською манерою письма, 

національною самобутністю та ідентичністю подається об’єктивніше й цілісніше. 

Етапи дослідження доволі тривалі та почасти неоднорідні, до них залучалося не 

одне покоління науковців, літературознавців, критиків. Від скупих, 

небагатослівних зауважень, прижиттєвих відгуків, спогадів, рецензій, зокрема 

А. Грабенка (Конощенка), С. Єфремова, П. Житецького, Г. Коваленка (Коваленка-

Коломацького), М. Коцюбинського, І. Нечуя-Левицького, В. Покальчука, 

І. Франка, до вагоміших розвідок науковців радянської доби: Н. Вишневської, 

О. Дея, Н. Калениченко, О. Килимника, І. Немченка, В. Пінчука та новітніх 

підходів дослідників сьогодення: Н. Гаєвської, Я. Голобородька, Ю. Коваліва, 

О. Рибась, І. Сивкової, О. Христі, О. Цалапової, Н. Чухонцевої, Н. Шумило. Стан 

вивчення художньої спадщини авторки значно покращується та набуває якісно 

нового осмислення. 

Нині маємо значний обсяг матеріалів як оглядового, так і дослідницько-

пошукового чи белетристичного характеру про життя й творчість письменниці. 

Проте деякі проблеми до цього часу залишаються малодослідженими. До них, 

зокрема, належать жанрово-стильові особливості малої прози Дніпрової Чайки, 

висвітлення яких зумовлене двома чинниками. По-перше, мала проза зайняла 

ключове місце у творчості письменниці, в ній вона утверджується як митець та 
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еволюціонує від традиційного типу письма до модерного. По-друге, незважаючи 

на те, що її художня проза багато разів поставала об’єктом наукового 

дослідження, вона все ж і досі не набула всебічного розгляду. Щоправда, 

більшість прозових творів були помічені та поціновані сучасниками, однак наявні 

огляди зводяться лише до деяких зауважень (Г. Коваленко-Коломацький, 

А. Конощенко), порад (П. Житецький, І. Франко) та окремих спроб вписати 

постать митця в літературну палітру доби (В. Покальчук). Прозою письменниці 

продовжували цікавитися радянські вчені, а саме: Н. Вишневська, О. Килимник, 

В. Пінчук, Р. Шевченко, проте в їхніх працях прозовий доробок подається крізь 

призму ідеологічних настанов, а відтак потребує нового, неупередженого 

прочитання. Маємо й сучасні студії (Я. Голобородько, О. Камінчук, І. Немченко, 

О. Рибась, І. Сивкова), однак їх небагато, хоча вони й містять якісно нові підходи 

в трактуваннях жанрової своєрідності малої прози. З огляду на відсутність 

ґрунтовного синтетичного дослідження з порушеного нами питання, виникає 

потреба в подальшому глибшому його вивченні. 

Актуальність роботи зумовлена необхідністю нової інтерпретації ролі 

Дніпрової Чайки в українському літературознавстві та системного аналізу власне 

жанрово-стильових особливостей малої прози, що є суттєвим для висвітлення 

літературного процесу грані століть.  

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

виконано на кафедрі історії української літератури, теорії літератури та 

літературної творчості Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка в межах науково-дослідної програми «Мови та літератури 

народів світу: взаємодія та самобутність» (державний реєстраційний номер 

11БФ044-01, науковий керівник – доктор філологічних наук, професор 

Г. Ф. Семенюк). Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(протокол № 3 від 18 жовтня 2010 року) та скоординована на засіданні Бюро 

наукової ради НАН України з проблеми «Класична спадщина та сучасна художня 

література» (протокол № 130 від 10 березня 2011 року). 

Мета дослідження – комплексна розвідка жанрів малої прози Дніпрової 

Чайки та особливостей її стильового вираження. 

Реалізація мети дослідження передбачає розв’язання таких завдань: 

 – розглянути й систематизувати наявні літературні праці щодо художньої 

спадщини письменниці з метою подальшого дослідницького пошуку; 

 – виявити соціокультурні та біографічні чинники, які вплинули на 

формування світоглядних та естетичних орієнтацій митця; 

 – представити окрему сторінку в історії української літератури шляхом 

аналізу феномена Дніпрової Чайки; 

 – прослідкувати характер взаємодії традиційного й новаторського в 

прозових творах авторки; 

 – охарактеризувати структурні особливості жанрів малої прози прозаїка; 

 – дослідити ідейно-тематичні домінанти творів, стильові прийоми в малій 

прозі літераторки; 
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 – проаналізувати поетико-стилістичні особливості малої прози 

письменниці; 

 – з’ясувати художню якість прозового доробку Дніпрової Чайки та її 

внесок у розвиток української літератури кінця XIX – початку XX століть. 

Об’єктом дослідження є художні твори малої прози, зокрема нарисові й 

новелістичні оповідання: «Знахарка», «Хрестонос», «Чудний», «Вольтер’янець», 

«Тень несозданных созданий», «Чи сквиталася?», «Вона його любила», «Уночі», 

«У школі», «На Солоному», «Месниця», «Революціонер» та поезії в прозі: 

«Суперечка», «Скеля», «Хвиля», «Тополі», «Морське серце», «Дві птиці», 

«Дівчина-чайка», «Буревісник», «Мара», «Кобза», «Струмок», «Гармонія», 

«Шпаки», «Миша», «Вінки», «Плавні горять», «Собака», «За душу», «Таємниця», 

«Білий чорт», «Образ великого», «Певний притулок», «Снище», «Дивний ткач», 

«Усякому своє», «Дисонанси», «Пізня квітка на могилу незабутнього Миколи 

Віталійовича Лисенка», «Самоцвіти», «Дві крапельки». 

Предметом аналізу є жанрово-стильові особливості малої прози Дніпрової 

Чайки, що виявляють специфіку ліричного вираження та епічного зображення, 

своєрідність організації художнього часу й простору, стильового та жанрового 

синкретизму, лексико-стилістичних засобів авторської манери. 

Теоретико-методологічною базою дисертації в аспекті вивчення 

життєвого й творчого шляху Дніпрової Чайки послужили праці літературознавців, 

критиків, зокрема Н. Вишневської, Я. Голобородька, С. Єфремова, О. Камінчук, 

А. Конощенка, І. Немченка, В. Пінчука, В. Покальчука, О. Рибась, І. Сивкової, 

І. Франка та інших. 

У дослідженні жанрів використовуються теоретичні концепції таких 

вчених, як О. Бігун, О. Білецький, Т. Гуляр, І. Денисюк, С. Єфремов, С. Павличко, 

Н. Романишина, І. Сивкова, А. Ткаченко, Н. Шумило та інші. 

Осмислення літературного процесу кінця XIX – початку XX століть 

ґрунтується на фундаментальних працях вітчизняних науковців, зокрема 

Є. Антонюка, Н. Гаєвської, М. Гнатюка, О. Гнідан, М. Грицюти, А. Гуляка, 

Л. Демʼянівської, О. Єременко, Н. Калениченко, Ю. Коваліва П. Колесника, 

В. Коляди, Л. Кліща, О. Мішукова, Ф. Погребенника, Г. Семенюка, 

Н. Скоробагатько, О. Ставицького, І. Хоцянівської та багатьох інших. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань застосовано 

комплекс методів наукового дослідження: порівняльно-історичний (вивчення 

письменницького феномена як літературного явища в контексті доби помежівʼя), 

біографічний (аналіз художніх текстів та осмислення творчого становлення 

письменниці крізь призму специфіки світобачення й світовідчуття митця), 

типологічний (зіставне порівняння текстів), описовий, семантичний. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в дисертації вперше 

здійснено спробу комплексного аналізу жанрово-стильових особливостей малої 

прози Дніпрової Чайки, визначено жанрові новації письменниці, розкрито 

жанровий синкретизм поезій у прозі, простежено стильову еволюцію митця, 

подано ґрунтовний аналіз творів та мови текстів, представлено огляд художньої 
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спадщини авторки в літературознавчому дискурсі (запропоновано періодизацію 

етапів дослідження). 

Удосконалено класифікацію жанрів ліричної прози письменниці. 

Виокремлено жанри та здійснено розподіл творів, а саме: оповідання-казка 

(«Дивний ткач», «Таємниця», «Скеля», «За душу»); оповідання-легенда 

(«Тополі», «Дві птиці», «Дівчина-чайка», «Мара», «Морське серце», «Білий чорт», 

«Певний притулок»); оповідання-дума («Буревісник»); оповідання-притча 

(«Собака», «Миша», «Шпаки»); монолог-сон («Снище»); некролог («Дисонанси» 

(Пам’яті Б. Д. Грінченка), «Пізня квітка на могилу незабутнього Миколи 

Віталійовича Лисенка»); послання-присвята («Вінки» (Ганні Барвінок у день її 

ювілею), «Кобза» (М. В. Лисенкові в 50 рік народження його), «Самоцвіти» 

(присвятила М. Вороному до 30-річчя його літературної діяльності)); пейзаж-

казка («Суперечка», «Хвиля»); пейзаж-сповідь («Гармонія»); пейзаж-алегорія 

(«Образ великого», «Струмок», «Плавні горять», «Дві крапельки», «Усякому 

своє»). 

Подальшого розвитку набуло питання всебічного висвітлення Дніпрової 

Чайки в літературно-мистецькому процесі кінця XIX – початку XX століть 

(простежено етапи еволюції творчої манери, здійснено аналіз її ідейно-художніх 

шукань, відзначено періоди письменницької активності та літературного спаду, 

з’ясовано особливості індивідуального стилю, подано детальну реконструкцію 

біографії). 

Теоретичне значення дисертації полягає у поповненні й оновленні 

сучасного літературознавства новими фактологічними та теоретичними 

матеріалами про творчість письменниці; науковому обґрунтуванні жанрово-

стильових особливостей малої прози Дніпрової Чайки; розширенні науково-

критичного простору аналітичними узагальненнями літературознавчого дискурсу 

про авторку, що дало змогу виявити основні тенденції доби (кінця XIX – початку 

XX ст.) та розкрити феномен творчості письменниці. Подано теоретичні концепції 

поняття «поезія в прозі», що послужили опертям у дослідженні творчості 

Дніпрової Чайки. Запропоновано термінологічні уточнення вживання термінів: 

«поезія в прозі», «лірична проза» «жанр». У науковий обіг введено класифікацію 

жанрів ліричної прози письменниці та проведено типологічні зіставлення поезії в 

прозі з казкою, легендою, притчею, думою, що збагатило науковий досвід не 

лише української літератури, а й фольклористики. 

Практичне значення дисертації полягає у тому, що її результати можуть 

бути використані для подальшого студіювання творчості письменниці, а також як 

матеріал для курсів з історії української літератури, теорії літератури, 

фольклористики. Робота буде доцільною при написанні підручників, посібників, а 

також курсових, дипломних, магістерських робіт. 

Особистий внесок здобувача. Робота виконана автором самостійно. 

Наукові статті з теми дисертації опубліковані без співавторів. 

Апробація. Основні результати дослідження викладено в доповідях на 

Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих учених «Концепти та 

константи в мові, літературі, культурі» (Київ, 14 квітня 2011 р.); Всеукраїнській 
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науковій конференції за участю молодих учених «Людина і соціум у контексті 

проблем сучасної філологічної науки» (Київ, 5 квітня 2012 р.); Шостих 

всеукраїнських наукових фольклористичних читаннях, присвячених професору 

Лідії Дунаєвській (Київ, 12 травня 2012 р.); Міжнародній науковій конференції 

«Мови та літератури в глобалізованому світі: взаємодія та самобутність» (Київ, 18 

жовтня 2012 р.); Сьомих всеукраїнських наукових фольклористичних читаннях, 

присвячених професору Лідії Дунаєвській (Київ, 8 червня 2013 р.); Міжнародній 

науковій конференції «Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми» (Київ, 

9 жовтня 2014 р.); Міжнародній науковій конференції «Традиції Михайла 

Коцюбинського в українській літературі XX – XXI ст. До 150-річчя від дня 

народження письменника» (Київ, 27 – 28 листопада 2014 р.); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Титан духу і чину» до 160-річчя від дня 

народження Івана Франка (Київ, 29 вересня 2016 р.). 

Дисертація обговорена на засіданні кафедри історії української літератури, 

теорії літератури та літературної творчості Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 13 від 21 червня 

2017). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 8 статей, 7 з яких – у 

наукових фахових виданнях України та 1 у фаховому іноземному виданні, а також 

тези наукових доповідей. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, 

трьох розділів, висновків та списку використаних джерел (185 позицій). 

Загальний обсяг дисертації становить 189 сторінок, з них 157 – основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У ВСТУПІ обґрунтовано актуальність, наукову новизну обраної теми, 

визначено мету і завдання, об’єкт та предмет дослідження. Зʼясовано теоретичне 

значення та можливість практичного застосування отриманих результатів, 

окреслено теоретико-методологічну базу та методи вивчення, наведено відомості 

апробації роботи, вказано на її обсяг і структуру. 

ПЕРШИЙ РОЗДІЛ – «Дніпрова Чайка в літературному процесі доби 

помежівʼя» присвячений розгляду творчої діяльності письменниці в історичному 

контексті епохи порубіжжя (кінця XIX – початку XX століть). 

У тогочасному соціокультурному середовищі вона займала помітне місце 

серед сучасників, була діяльною в розбудові суспільного та літературно-

мистецького розвитку країни, а її художній спадок став органічною частиною 

творчих набутків періоду зламу віків. На жаль, ім’я письменниці надовго було 

призабуте, її творчість взагалі не згадувалась або ж писали про неї стисло (до 

1931 року), а з кінця 50-х років подавалася крізь призму соціалістичного реалізму. 

Лише з 2000 року й до сьогодні спостерігається активний інтерес до постаті 

Дніпрової Чайки, а її спадщина інтерпретується на основі якісно нових підходів. 

Однак наявні дослідження мають вибірковий та несистемний характер. Тому 

подальший розгляд творчості автора на сьогодні є на часі, що дасть можливість 
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заповнити прогалини з багатьох питань, зокрема й щодо становлення її як митця 

та ґрунтовного аналізу літературно-критичного дискурсу, що уможливить 

розкриття феномена Дніпрової Чайки в історії української літератури кінця XIX – 

початку XX століть. 

У підрозділі 1.1. «Рецепція творчого шляху» відстежуються етапи 

творчого формування літераторки, аналізуються ідейно-художні шукання, 

подаються періоди письменницької активності та літературного спаду, 

з’ясовуються особливості індивідуального стилю, творчої манери, що 

акумулювали в собі найголовніші тенденції доби помежівʼя (кінця XIX – початку 

XX століть). 

Літературний шлях авторки вивершувався на тлі складних суспільно-

історичних процесів, у руслі нових літературних течій, напрямів, 

експериментальних пошуків у відображенні навколишньої дійсності.  

Процес становлення письменниці був неоднозначний, почасти 

суперечливий. Спостерігається еволюція Дніпрової Чайки від просвітянських 

ілюзій ліберального народництва до загальнодемократичних позицій, від 

захоплення побутовим етнографізмом до поглибленого психологізму. На ранніх 

творах відчутний вплив романтизму, проте дедалі пізніше авторка тяжіє до 

відтворення реалізмоцентристської моделі художнього світу. У її стилі 

переважають традиційні риси письма, але почасти поетичною формою 

самовираження слугують модерністські інтенції. На сьогодні науковці Л. Голомб, 

О. Цалапова, Т. Цепкало, Н. Чухонцева ідентифікують у її творчості риси 

модернізму, а відтак її постать вписують у контекст епохи модернізму.  

Літературній діяльності вона присвятила більше тридцяти п’яти років. 

Писати починає наприкінці 70-х років XIX століття. Широкому загалу стає 

відомою під псевдонімом Дніпрова Чайка, коли в Одеському альманасі «Нива» 

(1885) друкуються вірші «Вісточка», «Пісня» та нарис «Знахарка». 

У її становленні як письменниці визначальне значення мало відкриття 

художнього світу Т. Шевченка, також російських класиків: М. Лермонтова, 

О. Пушкіна, І. Тургенєва. Її художня манера, особливо раннього періоду, близька 

до стилю Г. Квітки-Основ’яненка, І. Нечуя-Левицького, О. Стороженка. Відчутні 

спільні тенденції з сучасниками: П. Грабовським, М. Коцюбинським, Лесею 

Українкою, І. Франком. Її творчість співзвучна з творчістю таких українських 

письменників кінця XIX – початку XX століть, як Христя Алчевська, 

В. Винниченко, М. Вороний, Олександр Олесь, О. Маковей, М. Чернявський та 

інші.  

Як і більшість митців означеної доби, Дніпрова Чайка перебувала під 

впливом культу поетичного слова Кобзаря. На її світогляді відбилися ідеї 

відомого сирійського богослова Єфрема Сиріна, погляди філософів Сократа, 

Г. Сковороди, філософсько-релігійне вчення Л. Толстого, не залишилася поза 

увагою й концепція філософія серця, що особливо актуалізувалася на межі 

століть. 

У її творчості літературознавці (Н. Вишневська, Я. Голобородько, 

О. Килимник, А. Конощенко, А. Крат, Г. Мартинова, І. Немченко, В. Пінчук) 
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виокремлюють два найактивніші, найпродуктивніші херсонські періоди: це 1885 – 

1888 та 1895 – 1908 роки. Н. Вишневська та Н. Шумило виділяють київський 

період (1888 – 1895). Мають місце й періоди літературного спаду, зокрема це 1911 

– 1919 роки. Малопродуктивність Дніпрової Чайки пов’язана з хворобою, яка, 

починаючи з 1914 року, прогресує, що вплинуло як на життєву, так і 

письменницьку активність. Решту свого життя авторка витрачає на боротьбу з 

хворобою, а її спадок поповнюється лише незначною кількістю творів.  

Художній доробок Дніпрової Чайки за обсягом невеликий, проте 

різножанровий: поетичні твори, прозові твори (нарисові та новелістичні 

оповідання), лірична проза (оповідання-казка, оповідання-легенда, оповідання-

притча, власне поезія в прозі), твори для дітей (вірші, казки, оповідання, лібрето 

дитячих опер), переклади, епістолярій.  

Ідучи за часом епохи, вона художньо осмислює різні теми: історичні, 

морально-етичні, філософські, політичні, тему долі жінки та інші. Домінуючими є 

теми селянина та соціально-визвольної боротьби. Чільне місце посідає тема 

природи та моря, що відтворює суб’єктивно-авторське відображення 

навколишнього буття. 

На сьогодні літературознавці здійснюють спроби систематизації спадщини 

письменниці, зокрема О. Камінчук і Н. Шумило уперше класифікують ліричну 

прозу, а І. Немченко виділяє зразки різноманітних жанрових модифікацій лірики. 

Доробок авторки позначений глибоким фольклоризмом. Він пройнятий 

поетичним ладом пісенності, духом казки та легенди. Під впливом фольклору 

шліфувався та вироблявся і стиль письменниці, домінантами якого є 

надзвичайний ліризм, глибока емоційність, яскрава образність, психологічна 

насиченість, мелодійність, ритмічність. Крім того, для неї властивий «нахил до 

естетизування стилю» (В. Покальчук»), притаманне прагнення оновити форму 

творів, звільнення від шаблону та стильових канонів. Її художній спадок увібрав 

найактуальніші життєві закономірності перехідної доби, а відтак природньо 

вписується в загальномистецькі тенденції періоду зламу віків (кінця XIX – 

початку XX століть). 

У підрозділі 1.2. «Художня спадщина письменниці в літературознавчих 

дослідженнях» пропонується аналітичне осмислення творчості Дніпрової Чайки 

шляхом системного огляду та аналізу наукових джерел про авторку. 

З’ясовано, що шлях визнання та етапи дослідження художнього спадку 

письменниці проходять досить тривалий процес: прижиттєві публікації та спогади 

(1885 – 1928); дослідження радянського періоду (1929, 1931, 1960 – початок 1990-

х років; студії за часів здобуття незалежності України (1991 – до сьогодення). 

Звичайно, був період забуття та замовчування, зокрема 1931 – 1958 роки. Хоча ці 

періоди й умовні, вони спостерігаються на різних часових відтинках 

літературного процесу. 

Вивченням творчості письменниці займалося не одне покоління науковців, 

власне, тому цей процес відзначається певною неоднорідністю та вибірковістю. 

Позитивним є те, що на її постать звертається увага від моменту становлення як 

митця. Тут варто згадати прижиттєві відгуки, рецензії, спогади відомих на той час 
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критиків, літераторів, зокрема О. Дорошкевича, С. Єфремова, П. Житецького, 

Г. Коваленка-Коломацького, А. Конощенка, М. Коцюбинського, І. Нечуя-

Левицького, В. Покальчука, І. Франка. Наявні матеріали не чисельні та досить 

стислі, проте вони цінні в тому плані, що ще в ті часи закладалися основи аналізу 

її життєвого та творчого шляху. Сучасниками був високо оцінений талант 

письменниці, особливо в оволодінні модерною формою письма (поезією в прозі) 

та відзначена активна діяльність щодо розбудови літературного процесу кінця 

XIX – початку XX століть. 

Одним із перших дослідників творчих набутків письменниці вважається 

Р. Шевченко, який упорядкував найповніше зібрання її творів у двох томах, 

видане в Харкові 1931 року. У цілому літературознавець розглядає доробок 

авторки в позитивному плані, хоча подекуди його трактування відповідає 

тогочасній ідеологічній кон’юнктурі. 

Наступні три десятиліття стають роками забуття літераторки. Про неї ніхто 

не пише і не згадує, й лише з кінця 1950-х років її твори повертаються до 

широкого загалу та стають об’єктом літературознавчих досліджень. 

Подальше студіювання творчості митця вкладається в рамки 60-х, 70-х, 80-

х та початок 90-х років. Вивченням її спадщини займалися Н. Вишневська, 

О. Дей, Н. Калениченко, О. Килимник, І. Немченко, В. Пінчук та ін. Науковці 

спрямовують дослідницьку діяльність у двох напрямках: перший – перевидають 

твори, публікують епістолярій, фольклорні матеріали, другий – висвітлюють ім’я 

письменниці в періодичних виданнях, журналах, газетах, монографіях. Звісно, 

такі прояви популяризації авторки були досить прогресивним явищем, проте в 

радянській критиці її творчість подавалася однобоко, через приписи ідеологічних 

настанов, що спричинило надто вузьке трактування доробку. Однак у 60-ті й до 

початку 90-х років вже маємо систему поглядів, які формують певну наукову 

традицію в тлумаченні спадщини крізь призму реалізмоцентричної концепції 

(Н. Чухонцева), а сама письменниця позиціонується як представник реалістично-

романтичного напряму. Модерністські інтенції науковцями означеного періоду 

майже не помічені, хоча до деяких зауважень щодо цього вдавалися В. Пінчук, 

І. Немченко. Присутність міфологізму в авторському самовираженні пов’язувався 

з відлунням романтизму. 

Якісно новий етап наукових зацікавлень літературною діяльністю 

письменниці припадає на часи здобуття незалежності України (з 1991 – до 

сьогодення). У публікаціях сучасних літературознавців (О. Будугай, Н. Гаєвська, 

Я. Голобородько, О. Камінчук, Ю. Ковалів, І. Немченко, О. Рибась, І. Сивкова, 

Н. Шумило та ін.) спостерігається намагання перечитати доробок авторки, подати 

його під новим кутом зору, очистити від ідеологічних нашарувань. У стилі 

літераторки знаходять імпресіоністичні риси, а також риси неоромантизму й 

символізму. Звертається увага на її манеру письма, національну самобутність та 

ідентичність. 

Попри таку тривалу рецепцію літературної діяльності Дніпрової Чайки, її 

художній спадок на сьогодні потребує подальшого осмислення та ґрунтовних 
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доповнень, зокрема й щодо досить поцінованої, але недостатньо висвітленої та 

аналізованої малої прози. 

ДРУГИЙ РОЗДІЛ – «Лірична проза: жанрова специфіка, ідейно-

тематична і стильова домінанти». У другому розділі подається системний огляд 

ліричної прози Дніпрової Чайки, її ідейно-тематичне та жанрове вираження.  

Зауважено, що мала проза займає особливе місце серед творчої спадщини 

авторки. У ній вона утверджується як письменниця та як майстриня пейзажних 

описів, а також як знавець народної творчості. Як прозаїк, еволюціонує від 

традиційного типу письма до модерного, а в стильовому вираженні – від 

етнографізму до поглибленого психологізму, від романтизму до реалізму. 

Загальна кількість опублікованих прозових творів включає 12 оповідань 

(фабульна проза (І. Денисюк)) та 29 поезій у прозі (безфабульна ескізно-

фрагментарна проза (І. Денисюк)). Віднедавна останні згадані твори відносять до 

ліричної прози (О. Камінчук, І. Немченко). Знаною в літературному просторі 

письменниця стає насамперед появі поезії в прозі, яка активно продукувалася в 

літературі в 90-х роках XIX століття.  

У підрозділі 2.1. «Поезія у прозі як своєрідне модерне явище 

(термінологічна варіативність, наукові дискусії). Творчі експерименти 

митця» розглядається своєрідність та оригінальність модерної форми письма 

поезії в прозі. З’ясовуються основні чинники, що сприяли популяризації 

означеного явища в українській літературі на межі століть. Прослідковуються 

етапи появи поезій у прозі як у європейському просторі, так і в українській 

літературі. Подаються різні точки зору науковців щодо варіативності терміна 

«вірш у прозі, поезія в прозі», а також власне в характеристиці поезії в прозі. 

Аналізуються думки таких вчених, як О. Бігун, О. Білецький, Т. Гуляр, 

І. Денисюк, С. Єфремов, С. Павличко, Н. Романишина, І. Сивкова, А. Ткаченко, 

Н. Шумило та інші, що послужили опертям у подальших дослідженнях 

дисертантки. 

З’ясовано, що на вивченні творчості Дніпрової Чайки відбилися всі наявні 

проблемні питання, зокрема варіативність терміна та жанрового вираження поезії 

в прозі. Загалом дослідники дотримуються одностайної думки щодо спільного 

терміна «поезія в прозі» (Я. Голобородько, О. Камінчук, Г. Коваленко-

Коломацький, К. Миц, І. Немченко, В. Пінчук, В. Покальчук, І. Сивкова, 

Т. Чепурняк, Р. Шевченко). Проте поряд з цим деякі науковці вдаються й до 

інших термінів: «ритмована мініатюра» (В. Покальчук), «вірш у прозі», «лірична 

мініатюра» (І. Немченко), «мініатюра» (Н. Шумило). Щодо жанрового вираження 

поезій у прозі письменниці найточніше підійшла О. Камінчук, яка, віднісши їх до 

ліричної прози, виділяє чотири структурні типи такої прози.  

Зазначено, що в здійсненому дослідженні, по-перше, притримуємося 

терміна «поезія в прозі», оскільки у творах присутні яскраві ознаки, що властиві 

саме цій формі письма. По-друге, вважаємо поезію в прозі складником ліричної 

прози (термін загальновживаний науковцями), що, по-третє, такий підхід дав 

можливість виокремити низку жанрів у ліричній прозі письменниці. 
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Виявлено, що у творчому експериментуванні авторки наявний синтез 

ліричного й епічного викладу художнього матеріалу, синкретизм жанрів, зокрема 

казок, дум, легенд, притч, міфів, а також оповідань та виражених засобів поезій 

(ліризм, експресія, ритм). Твори невеликі за розміром, досконалі за формою, 

надзвичайно ліричні. Мають місце й новаторські прояви такої форми письма: 

поглиблені пейзажні замальовки, ускладнена метафоричність, філософський чи 

дидактичний підтекст, віршований розмір.  

Подається періодизація та етапи написання творів, розкривається їхнє 

ідейно-тематичне розмаїття. У процесі дослідження з’ясовано, який колосальний 

вплив мало море на творчу уяву письменниці, що стало основою, відправною 

точкою для новаторських пошуків, творчих експериментів. Відзначена стильова 

еволюція письменниці: від форм, близьких до казки, легенди, думи, притчі – до 

яскраво виражених поезій у прозі, які побудовані на передачі настрою автора, 

його роздумів, внутрішнього стану. Від романтизму Дніпрова Чайка переходить 

до символізму, а також до поглибленого аналізу життя, питань суспільства. 

Ідейно-тематичний зміст творів свідчить про їхню багатопроблемність, суспільну 

значимість, що в цілому відповідало запитам літературного процесу кінця XIX – 

початку XX століть. 

У підрозділі 2.2. «Новаторство Дніпрової Чайки в розробці жанрових 

різновидів ліричної прози» виокремлено жанри ліричної прози письменниці та 

проведено ретельний аналіз поезій у прозі. 

Беручи за основу жанровий поділ, пропонований О. Камінчук, а також 

послуговуючись результатами проведених досліджень, ініціюємо ширшу 

класифікацію жанрів ліричної прози, а саме: оповідання-казка, оповідання-

легенда, оповідання-дума, оповідання-притча, монолог-сон, некролог, послання-

присвята, пейзаж-казка, пейзаж-сповідь, пейзаж-алегорія. 

Особливо на ліричній прозі позначився вплив казкового епосу. Твори 

«Дивний ткач», «Таємниця», «Скеля», «За душу», подібно до чарівної казки, 

містять фантастику, мотив перетворень, різноманітних заборон, зображення 

подорожі, казкових персонажів, характерні елементи композиції: категорії часу та 

простору, що становлять їхній хронотоп, який функціонує за певними законами, 

тричленну структуру, тобто складаються із зачину, фабули та кінцівки. Ціль таких 

трансформацій слугує засобом розгляду актуальних питань часу, зокрема 

боротьби за соціальне й національне визволення народу.  

Поезії в прозі, що наближені до легенди, за змістом можемо поділити на 

історико-героїчні («Тополі», «Дівчина-чайка», «Дві птиці»), міфологічні («Мара») 

та апокрифічні («Морське серце», «Білий чорт» «Певний притулок»). У цих 

творах відбилося історичне минуле українського народу, прославляється його 

героїчність та засуджується зрадливість, відірваність від роду. Почасти в їхню 

основу покладені історичні події, образи античного світу, біблійні сюжети. У 

такий спосіб імплікується закладена думка, що містить у собі глибокий підтекст. 

Чи то різко критикувалася та частина інтелігенції, яка мала нестійкі погляди щодо 

вирішення значимих для суспільства проблем на межі століть, чи то прославлявся 

митець у роки трагічної долі нараду. 
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У творі «Буревісник» змальовується типовий для дум драматичний епізод 

втечі козаків з турецької неволі. Протиставляються дві діаметрально протилежні 

постаті: старий, досвідчений козак-отаман Трохим та заздрісний, молодий осавула 

Гордій, безкомпромісне бажання якого провести галеру між скелями призвело до 

загибелі всіх невільників. Письменниця засуджує зраду козацькому братству та 

викриває порушені норми моралі, поведінки заради власної користі чи 

задоволення. 

Поезіям в прозі «Собака», «Миша», «Шпаки» властиві специфічні ознаки 

жанру притчі: дидактичність, поглиблений психологічний аналіз, асоціативність, 

прихований підтекст, алегоричність образів, стислість і влучність викладу, багато 

монологів, риторичних запитань, діалогів, наявність художніх деталей, які 

сприяють розкриттю закладеної головної думки. Все це дає можливість авторці 

провести аналогію між життям людей та тварин при розгляді питань вірності, 

несправедливості, моральності, милосердя, честі. 

Творчо експериментує Дніпрова Чайка й у жанрі монолог-сон, що 

виступає як одна із форм вираження її думки та передачі суб’єктивної оповіді про 

пережиті нею хвилюючі події. У поезії в прозі «Снище» розповідь ведеться від 

першої особи, описи деталізовані й мають яскраво-емоційне забарвлення. Наявні 

монологи, кульмінаційні моменти надають вираженому достовірності та 

допомагають співпереживанню з героїнею твору. Оформлення думки в монолог-

сон відтворюють мрії письменниці про кращу долю народу, проте вона 

зневірюється, часом втрачає надії, вагається в своїх діях щодо їх здійснення. 

Жанрова палітра ліричної прози літераторки доповнюється низкою 

послань-присвят («Вінки» (Ганні Барвінок у день її ювілею), «Кобза» 

(М. В. Лисенкові в 50 рік народження його), «Самоцвіти» (присвятила 

М. Вороному до 30-річчя його літературної діяльності)) та некрологів 

(«Дисонанси» (Пам’яті Б. Д. Грінченка), «Пізня квітка на могилу незабутнього 

Миколи Віталійовича Лисенка»). В адресованих зверненнях авторка висловлює 

щиру повагу до людей, близьких їй по діяльності. Вона низько вклоняється їм за 

їхню плідну творчу працю, життєву позицію, за патріотизм, любов до України. 

Твори сповнені суб’єктивними переживаннями, експресивними висловами, 

емоційною оцінкою відтворених подій. 

Аналіз ліричної прози Дніпрової Чайки показує її різноманітність за 

жанровою формою зображення, шляхом синкретизму жанрів, синтезу ліричного й 

епічного, що сформували своєрідність її мистецького експерименту. 

У підрозділі 2.3. «Пейзаж як ключовий концептуально-композиційний 

елемент ліричної прози» висвітлюється найхарактерніша риса стилістики 

письменниці, що пояснюється дуалістичним використанням елементу пейзажу в 

ліричній прозі. З одного боку, розкривається його функція як невід’ємного 

компонента композиції та образної системи поезій у прозі. З другого боку, 

прослідковується мотивація створених пейзажів, що пов’язані з переконаннями, 

поглядами самої авторки щодо розкриття питань довкілля, соціальних процесів, 

морально-етичних проблем. Надзвичайне єднання з природою послужило появі 

нових жанрових форм: пейзажу-казки («Суперечка», «Хвиля»), пейзажу-сповіді 
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(«Гармонія»), пейзажу-алегорії («Образ великого», «Струмок», «Плавні горять», 

«Дві крапельки», «Усякому своє»). Почасти в змальованих образах природних 

явищ та небесних світил (сонця, місяця, вітру), а також образах землі, моря, хвилі 

утверджуються найкращі людські почуття: любов, вірність, відданість, чесність, 

засуджується зрада та підлість. Подеколи природа слугує місцем для сповіді 

сокровенних думок, переживань авторки, яка, звільнившись від них, знову 

повертається до життєвих турбот, до творчої праці. Водночас такі пейзажі, як 

прихід весняного ранку, наростання бурі, шторму, замулення струмків, горіння 

плавнів, уособлюють розквіт творчих сил, багатство внутрішнього світу, 

досягнення нової гармонії, очищення від старого, віджитого. Алегоричні образи 

цілющих струмочків, бунтівливого моря, зорі, сонця, неба виступають засобом 

невпинної боротьби за національне та соціальне визволення народних мас. 

Ключову роль відіграють морські пейзажі, які за частотністю й символічним 

насиченням посідають чільне місце в творчості авторки, що дає можливість 

презентувати її як письменницю-мариністку. У ліричній прозі море зображується 

в різних станах: то лагідне, погоже, то похмуре, розбурхане. Як правило, воно 

рухливе, мінливе, грізне, діюче. Власне, такі описи виступають для Дніпрової 

Чайки певною символікою буття й однією із форм її художнього мислення та 

вираження суспільної активності. 

У підрозділі 2.4. «Лексико-стилістичне багатство поезій у прозі» 

досліджується лексичний склад творів, образні засоби, стилістичні фігури та 

ритмо-інтонаційна своєрідність ліричної прози. Мовно-поетичне вираження 

поезій у прозі – це плідна, наполеглива праця над словом та формою художнього 

твору. Мовний матеріал авторка добирала досить прискіпливо, дбала, щоб кожне 

використане слово якомога рельєфніше й зриміше відтворювало те чи інше явище 

чи образ. Урізноманітнення лексики досягається вживанням великої кількості 

синонімів, антонімів, індивідуально-авторських неологізмів. Домінантною 

ознакою авторського стилю є гармонійне поєднання епітетів та метафор, що 

становлять основу образної системи ліричної прози. Для творчого почерку 

письменниці властива персоніфікація, символи, метаморфоза, за допомогою яких 

в образній формі відображуються явища навколишнього життя чи відтворюються 

складні суспільно-історичні події на межі століть. Емоційно-змістову виразність 

ліричної прози підсилюють стилістичні фігури: еліпсис, інверсія, повторення, 

паралелізм, риторичні звороти, за допомогою яких індивідуалізується авторське 

мовлення та його стилістичне вираження. Перенесення на терени прози 

віршованих розмірів, рим сприяло максимальному наближенню її до поезії і 

водночас вплинуло на ритмічність, мелодійність, співзвучність мови художнього 

твору. 

У ТРЕТЬОМУ РОЗДІЛІ – «Поетика новелістики Дніпрової Чайки» 

пропонується детальний аналіз нарисових та новелістичних оповідань, 

з’ясовується їхня жанрова специфіка, подається ідейно-тематичний зріз творів, 

окреслюються особливості мови текстів. 

У підрозділі 3.1. «Ідейно-тематична основа та жанрові ознаки 

нарисових і новелістичних оповідань» прослідковується динаміка художнього 
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зростання письменниці в малій епічній прозі: від нарисового до новелістичного 

оповідання згідно періодів написання творів. Виявлено, що твори раннього 

періоду мають своєрідну форму викладу: розповідь з народних вуст («Знахарка»), 

у формі діалогу оповідачки й сільського правдолюба Степана («Вольтер’янець») 

та суб’єктивно означений виклад від третьої особи («Хрестонос», «Чудний»). 

Об’єднуючим стрижнем подій в оповіданнях «Знахарка», «Вольтер’янець» є не 

сюжетна лінія, а набір епізодів, які найвиразніше характеризують головного 

героя. «Хрестонос», «Чудний» мають чіткий сюжет, підпорядкований розкриттю 

просвітницьких ідей.  

Нарис «Знахарка» написаний під впливом так званої етнографічної школи 

й містить багато фольклорно-етнографічного матеріалу, проте надалі авторка 

переходить до художнього аналізу внутрішнього світу людини, її думок, почуттів, 

вражень. У творах раннього періоду на тлі українського села, з його реаліями й 

побутом, письменниця зображує переважно одного персонажа з народу, художньо 

відтворює його думки, щире серце, благородну душу, справжню волю, але 

водночас викриває його затурканість, обмеженість, забобонність. Поряд з цим 

моделює цілу галерею образів, які є прототипами негативних представників 

суспільства – поміщиків, підрядчиків, паничів, куркулів, показуючи їх 

корисливими, далекими від інтересів народу. 

Характерною структурною особливістю творів пізнішого періоду є 

суб’єктивно означений виклад від третьої особи («Тень несозданных созданий», 

«Чи сквиталася?», «Вона його любила», «Уночі», «У школі», «Месниця») та 

поєднання об’єктивної авторської розповіді крізь призму окремих головних 

персонажів («На Солоному»), а також персоніфікована авторська оповідь від 

першої особи («Революціонер»). Ліричний характер оповіді посилюють 

підсумовуючі роздуми в кінці твору. Важливу образотворчу роль виконують 

діалоги, монологи. Емоційно-виражальну функцію відіграють картини пейзажу. 

Явища сучасності подаються через систему народних поглядів, що засвідчує 

тісний взаємозв’язок історичного минулого з актуальними проблемами 

суспільства на грані століть. Крім цього, значно розширюється коло центральних 

персонажів, змінюється й головний герой – з’являється образ українського 

інтелігента, а пізніше – постать революціонера-професіонала.  

Варто наголосити на багатопроблемний аспект прозового доробку 

письменниці. У ньому можна виділити основні порушені проблеми, що 

конкретизуються в ряді тематичних груп, зокрема проблема класових стосунків у 

суспільстві, а саме: пани і люди, духовенство і народ, інтелігенція і народ; 

проблема появи капіталістичних відносин у суспільстві; філософські проблеми 

(людина і громада, людина і суспільство); проблема освіти, поширення сфери 

побутування національної мови. Загалом реалістичні оповідання Дніпрової Чайки 

суттєво доповнюють загальну картину української малої прози кінця XIX – 

початку XX століть. 

У підрозділі 3.2. «Мовно-поетичне вираження новелістики» 

здійснюється огляд лексичного складу оповідань, а також вживаних образних та 

стилістичних засобів, за допомогою яких досягається поетичність та художня 
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довершеність прозових творів Дніпрової Чайки. У творах фабульної прози 

авторка виступає віртуозним майстром вживання розмовної народної мови та 

зразків народної творчості. Лексика творів урізноманітнюється архаїзмами, 

діалектизмами, іншомовними словами. Досконалість художньому твору надає 

багата синоніміка та лексичні антитези (антоніми). Серед образних засобів 

активно використовуються епітети, метафори, порівняння. Вони слугують 

засобом індивідуалізації та типізації життєвих явищ, оцінки їх письменником. 

Прозу письма увиразнюють стилістичні фігури поетичної мови: паралелізм, 

еліпсис, інверсія, риторичні звороти. Їхнє використання сприяло характерній 

побудові речень, фраз, а також вплинуло на темп та інтонацію мови, що в цілому 

надавало їй поетичного вираження. 

ВИСНОВКИ 

У Висновках синтезовано основні результати дослідження, в ході якого 

можемо стверджувати, що творчість Дніпрової Чайки займає помітне місце в 

літературному процесі кінця XIX – початку XX століть. Проте як її художній 

спадок, так і творчий шлях не знайшли належного висвітлення в наукових 

дослідженнях за життя письменниці. Досить тривалий час її доробок не 

розглядався на тлі розвитку літературного процесу. Будучи талановитою та 

художньо сформованою особистістю, вона зробила неабиякий внесок у розвій 

української літератури межі століть. Її творчість увібрала в себе провідні 

тенденції загального літературного розвитку періоду кінця XIX – початку XX 

століть. Завдяки різносторонній діяльності, письменниця примножила досягнення 

у сфері освіти, науки, культури, мистецтва. Активно займалася Дніпрова Чайка й 

перекладацькою та фольклористичною діяльністю, що особливо актуалізувалася 

на межі століть.  

Для її художньої спадщини притаманні найхарактерніші риси доби 

помежівʼя: глибока народність, філософська узагальненість, психологічна 

насиченість, ліризм, романтична спрямованість, морально-етична зорієнтованість. 

На творчому становленні митця відбилися властиві добі літературні течії: 

романтизм, реалізм, модернізм. Під їх впливом формувався ідіостиль 

письменниці, більше того, відбувалася і її стильова еволюція: від етнографізму до 

поглибленого психологізму, від романтизму до реалізму з вкрапленням 

імпресіонізму та символізму. На сьогодні вже доведено, що у творах Дніпрової 

Чайки наявні риси модернізму, а відтак її постать вписують у контекст епохи 

модернізму. 

Всебічний аналіз творчого доробку засвідчив, що, незважаючи на його 

незначний обсяг, він відіграв помітну роль у розвитку літературного процесу 

помежівʼя. Різножанровий художній спадок письменниці суттєво доповнив 

загальні творчі набутки періоду зламу віків. Її творчість високо поцінована 

сучасниками, проте остаточного визнання за життя літераторка так і не отримала, 

більше того, цей процес триває й донині. Від прижиттєвих відгуків, рецензій, 

зауважень, доволі докладних досліджень радянського періоду та якісно нових 

підходів сьогодення – такий тривалий процес становлять етапи дослідження 

творчого та життєвого шляху Дніпрової Чайки. Водночас не можна не помітити й 
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позитивну тенденцію, адже зусиллями українських літературознавців на сьогодні 

маємо чимало матеріалу про письменницю, що дозволив зробити всебічний огляд 

художнього спадку та глибше з’ясувати її місце в контексті доби кінця XIX – 

початку XX століть. 

Творча спадщина представлена в різних родах: епосі, ліриці, драмі. 

Дніпрова Чайка працювала в таких жанрах, як поетичні твори, прозові твори 

(нарисові та новелістичні оповідання), лірична проза (оповідання-казка, 

оповідання-легенда, оповідання-притча, оповідання-дума та інші), твори для дітей 

(вірші, казки, оповідання, лібрето дитячих опер), переклади, епістолярний 

доробок. Хоча в її творчості переважають традиційні жанри, проте вона 

майстерно розробляла й жанрові новоутворення, зокрема в ліричній прозі 

(оповідання-казка, оповідання-легенда, оповідання-притча, життєві аналогії та 

інші), а її лірика відзначається жанровими модифікаціями (елегія, романс, 

маніфест, епітафія, пейзаж, сентенція та інші), що сприяло розширенню жанрової 

палітри української літератури грані століть. 

Творам Дніпрової Чайки властива тематична різноспрямованість. Нею 

художньо осмислено такі теми: історичні, морально-етичні, філософські, 

революційні, тема долі жінки, соціально-визвольної боротьби та інші. 

Серед набутків письменниці особливе місце посідає мала проза, завдяки 

якій вона дебютує (нарис «Знахарка») та стає відомою та знаною в літературному 

просторі (цикл «Морські малюнки»). У прозі органічно поєднані традиційні риси 

письма з модерними. Новаторськими були її пошуки в ліричній прозі, зокрема в 

поезії в прозі, що принесли їй славу, проте вона мала певні здобутки й у 

новелістиці. 

Поезіями в прозі авторка засвідчила активну позицію щодо оновлення 

форми та художньої досконалості творів. У мистецькому експериментуванні 

спостерігається синтез ліричного й епічного викладу матеріалу, синкретизм 

жанрів, зокрема казки, легенди, думи, притчі, міфу, оповідання та поезії. Поезії в 

прозі письменниці надзвичайно ліричні, досконалі за формою, написані яскравою, 

мелодійною мовою. Мають місце й новаторські прояви такої форми письма: 

поглиблені пейзажні замальовки, ускладнена метафоричність, філософський чи 

дидактичний підтекст, віршований розмір. Лірична проза різноманітна як за 

ідейно-тематичним вираженням, так і жанровою формою.  

Ідейно-тематичний зміст творів охопив низку проблем, що особливо 

актуалізувалися на межі зламу віків. Від морально-етичних тем авторка поступово 

переходить до суспільно-політичних та громадських. Провідною ж є тема моря, 

що дає можливість презентувати Дніпрову Чайку як письменницю-мариністку. 

У ліричній прозі виокремлюються такі жанри: оповідання-казка, 

оповідання-легенда, оповідання-дума, оповідання-притча, монолог-сон, некролог, 

послання-присвята, пейзаж-казка, пейзаж-сповідь, пейзаж-алегорія. Від 

прозаїчних творів, що наближені до зразків народної творчості, письменниця 

еволюціонує до вираженої форми поезії в прозі, в якій багато експресії, пейзажу, 

суб’єктивних переживань, високої міри умовності. Художній синкретизм жанрів, 
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синтез епічного й ліричного сформували своєрідність її мистецького 

експерименту. 

У новелістиці літераторка послуговується традиційними епічними 

жанрами, зокрема починає писати нарисовими оповіданнями, проте згодом 

переходить до новелістичного оповідання. Від описовості еволюціонує до 

поглибленої психологічної характеристики героїв.  

У полі зору авторки перебуває село та образ селянина з його соціальними 

проблемами. Згодом у творах з’являється й фігура інтелігента, а значно пізніше 

перед нами постає нова, молода діяльна революційно налаштована молодь. 

В оповіданнях переважають доволі традиційні теми, форми оповіді, 

сюжети, проте письменниця намагалася додати нових засобів та прийомів при 

творенні героїв, певних яскравих штрихів при опрацюванні сюжетів, розробці 

тем, що сприяло доповненню загальної картини української епічної прози зламу 

століть. 

Дніпрова Чайка володіла майстерним індивідуальним стилем, котрий 

сформувався на основі поєднання мовно-стилістичних засобів народної мови, її 

фольклорного багатства, влучно користувалась стилістичними засобами та 

фігурами, що в цілому утворюють неповторний авторський ідіостиль, у якому 

переважають яскраві епітети, образні метафори, авторські порівняння. Символи та 

метаморфоза, що займають особливе місце у творчості літераторки, засвідчують її 

майстерне уміння відтворювати в символічній формі явища навколишньої 

дійсності подеколи крізь призму морально-етичних концепцій народу. 

Перенесення на терени ліричної прози віршованих розмірів надало їй ритмічності, 

мелодійності, співзвучності, що певною мірою вказує на талант письменниці до 

образного поетичного слова, надзвичайного чуття мови, такту, ритму. Лексика 

творів охоплює майже всі прошарки лексичного складу мови: архаїзми, 

діалектизми, запозичену лексику. Мала проза багата на синоніміку, лексичні 

антитези, а також і на індивідуально-авторські неологізми, використання яких 

сприяло досконалості творів, увиразнило мову героїв, вплинуло на глибше 

розкриття закладеної ідеї. 

Твори Дніпрової Чайки заслуговують на більшу увагу та докладніший 

аналіз у рамках історії української літератури та внесення її доробку до програм 

вивчення як у вищій, так і середній школах. 
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АНОТАЦІЯ 

Рудник І. П. Жанрово-стильові особливості малої прози Дніпрової 

Чайки. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

зі спеціальності 10.01.01 – українська література. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 

2018. 

Дисертація є цілісним дослідженням творчості Дніпрової Чайки. 

Репрезентовано місце письменниці в контексті доби помежівʼя (кінця XIX – 

початку XX ст.). Загальний огляд творчого шляху авторки здійснено на підставі 

з’ясування біографічних та соціокультурних чинників, що мали вплив на 

формування світоглядних та естетичних орієнтацій митця. Уперше проведено 

ґрунтовний аналіз стану вивчення художньої спадщини письменниці в 
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літературознавчій критиці. Акцентовано увагу на комплексному студіюванні 

жанрів малої прози Дніпрової Чайки. Прослідковано періоди написання творів, 

визначено їхнє ідейно-тематичне розмаїття, лексико-стилістичне вираження. 

Відмічено еволюцію художнього зростання авторки з урахуванням традиційних 

та новаторських проявів прозових творів, її індивідуальної творчої манери та 

стильових особливостей. 

Ключові слова: літературний процес, жанр, стиль, мала проза, поезія в 

прозі, нарис, оповідання, пейзаж, мариністика, метафора, епітет, символ, алегорія, 

метаморфоза, віршований розмір. 

 

АННОТАЦИЯ 

Рудник И. П. Жанрово-стилевые особенности малой прозы Днепровой 

Чайки. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.01.01 – украинская литература. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства образования 

и науки Украины. – Киев, 2018. 

Диссертация является целостным исследованием творчества Днепровой 

Чайки. Обосновано место писательницы в контексте эпохи на грани веков (конца 

XIX – начала XX в.). В диссертации представлен общий обзор творческого пути 

Днепровой Чайки на основании рассмотрения биографических и 

социокультурных факторов, которые имели влияние на формирование её 

мировоззренческих и эстетических ориентаций. Изложены периоды литературной 

деятельности автора, этапы творческого становления, идейно-художественные 

искания, характерные черты авторского стиля. 

Впервые проведен глубокий анализ состояния изучения художественного 

наследия писательницы в литературоведении. Аналитическое осмысление 

научных источников представлено в хронологической последовательности, при 

этом отмечены преимущества, а также недостатки каждого исторического этапа, 

раскрыто специфику толкования наследия писательницы.  

Главное внимание сосредотачивается на комплексном изучении жанров 

малой прозы Днепровой Чайки. Предложена классификация жанров, включающая 

традиционные жанровые формы (очерк и новеллистическиий рассказ), а также 

жанровые новообразования (рассказ-сказка, рассказ-легенда, рассказ-дума, 

рассказ-притча, монолог-сон, некролог, послание-посвящение, пейзаж-сказка, 

пейзаж-исповедь, пейзаж-аллегория). Автор исследует периоды написания 

произведений, определив их идейно-тематическое разнообразие и лексико-

стилистические особенности. Раскрыта эволюция художественного роста 

Днепровой Чайки с учетом традиционных и новаторских проявлений её 

прозаических произведений, индивидуальной творческой манеры и стилевых 

черт.  

В работе отмечается своеобразие изображенных пейзажей, их роль в 

текстах, что обусловлено их дуалистическим использованием, с одной стороны, 

как неотъемлемый компонент композиции произведения, а с другой стороны, как 
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средство выражения авторской идеи, решения морально-этических проблем, 

вопросов общественной значимости.  

Отмечается существенное влияние моря на творческое воображение 

писательницы, ставшее толчком к новым поискам, экспериментам. Активное 

использование морских пейзажей позволяет характеризовать Днепровую Чайку 

как маринистку, посколько за частотностью и символическим насыщением они 

выступают одним из ключевых мотивов её творчества. 

Ключевые слова: литературный процесс, жанр, стиль, малая проза, 

стихотворение в прозе, очерк, рассказ, пейзаж, маринистика, метафора, эпитет, 

символ, аллегория, метаморфоза, стихотворный размер. 

 

SUMMARY 

Rudnyk I. P. Genre and Style Specificities of Flash Fiction by Dniprova 

Chaika. − Manuscript. 

A thesis for the Academic Degree of Candidate of Philology, specialty 10. 01.01 

– Ukrainian Literature. – Kyiv Taras Shevchenko National University, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The thesis is the integral research of Dniprova Chaika’s works. The submitted 

thesis defines the role of the writer in the literary process at the end of the XIXth – the 

beginning of the XXth centuries. General review of Dniprova Chaika’s literary practice 

is carried out on the basis of elucidation of biographic, social and cultural factors that 

influenced the author’s literary formation and the formation of her world outlook and 

aesthetic orientations. For the first time the state of the studies of writer’s heritage in 

literary criticism is examined. Special attention is given to a complex analysis of the 

flash fiction genres. The periods of works’ creation are traced as well as their 

ideological and thematic diversity, lexical and stylistic features are determined. Due to 

traditional and innovative aspects of Dniprova Chaika’s prose, her individual creative 

manner and style features, the evolution of author’s artistic development is noted. 

Key words: literary process, genre, style, flash fiction, poetry in prose, essay, 

story, scenery, marine painter, metaphor, epithet, symbol, allegory, metamorphosis, 

meter. 
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