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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Сучасному соціогуманітарному 

дискурсові притаманне загострення уваги до проблем індивідуалізації пошуку 

індивідуумом власної ідентичності, зокрема гендерної. Синтезована матриця 

інструменталізації буття, яка набула всієї повноти лише у ХХ столітті завдяки 

активному входженню в соціокультурний простір жіночого сегменту зі 

специфічним естетичним досвідом та ціннісною шкалою категоризації світу, 

інспірувала ґенезу фемінного типу творчості, зокрема літературної. Художній 

дискурс став тією площиною, де жінка не просто набула можливості 

самореалізації, але й отримала певний гендерний реванш, здобуваючи висхідні 

позиції в читацькому та літературно-критичному поцінуванні.  

Література розкрила перед жінкою шляхи для самопізнання і стала 

емпіричною основою для когнітивного декодування суспільним оточенням її 

складної світоглядної амальгами. Утім, вітчизняний жіночий рух у мистецтві слова 

на той час уже виявив свою драматичну специфіку: потужно заявлений у кінці ХІХ 

століття творчими здобутками Наталії Кобринської, Олени Пчілки, Ольги 

Кобилянської, Лесі Українки, Уляни Кравченко та ін., унаслідок трагічного в 

українській історії й катастрофічного для культури нищівного тиску червоного 

тоталітаризму він фактично маргіналізувався у 20-30-их рр. ХХ віку. Красне 

письменство того часу розвивалося «двоколійно» в не однотипних реаліях 

літературного процесу діаспорної і «материкової» його частин, підлягато в 

останній – за принципом «унісекс» будівництва комунізму фемінного обезличення 

під тиском панівних партійних ідеологем.  

У результаті цього на маргінеси вітчизняного культурного розвою було 

винесено цілу плеяду талановитих самобутніх мисткинь діаспори. Життєвий шлях і 

творчий набуток більшості з них й донині залишається невідомим українському 

читачеві (серед них, зокрема, незнана навіть фахівцям-філологам письменницька 

індивідуальність Ольги Горянки). Здобутий ними досвід життя під режимом СРСР 

ув антитетичним до засад мистецького плюралізму вільного світу. І все ж 

письменниці української діаспори змогли у процесі художнього моделювання 

витворити свою унікальну жіночу практику, вибудувану на засадах симбіозу 

історичної об’єктивності й особливої фемінної суб’єктивності творчої 

самореалізації.  

Непростий драматичний «імпринт» пережитого став підмурівком епічної 

ретрансляції світу. Складні та суперечливі соціальні детермінанти дійсності 

інтенсифікували жіноче прозомислення середини віку. Свій карб на нього наклали 

й ментально-психологічна природа автобіографізму, інтимізованої емоційності та 

гіпертрофованої чуттєвості, явлена крізь призму специфічно жіночого приватного 

досвіду, що потребував художнього оприлюднення. Динаміка внутрішньої напруги 

жінки-авторки, зумовлена тиском жорстокої доби, вимушеним утікацтвом аж за 

океан, інспірувала з’яву унікальної концептуальної матриці, завданої когнітивною 

та психоемоційною траєкторією ціннісних координат.  

Вітчизняна жіноча проза середини ХХ ст. як предмет літературознавства уже 

ввійшла до оперативного поля сучасної філологічної науки. Однак  визначений 



 4 

нами аспект дослідження аксіологічних концептів жіночої прози української 

діаспори досі ще не підляг спеціальному системному осмисленню, потребує 

усталення теоретичного інструментарію та набуття історико-літературного досвіду 

аналізу. Зокрема, йдеться про розкриття ціннісних імперативів жіночої прози 

діаспори (проблема ціннісних її концептів була лише частково висвітлена в 

кандидатській дисертації Юлії Кушнерюк, утім, репрезентовано її здебільшого на 

рівні дискурсивних понять без чітко окреслених категорійних ознак, хоча  

першочергово такі з них, як «аксіологічний концепт» і «жіноча проза діаспори» 

вимагав докладнішого вивчення). Сформульована дослідницька проблема 

покликана актуалізувати насамперед теоретико-методологічне її ядро, активувати 

низку проблемних спеціальних студій, що посприяло б комплексній розробці 

проблеми.  

У свою чергу ключове поняття «діаспорна жіноча проза середини ХХ 

століття» потребувало залучення продуктивних історико-літературних методів 

розкриття життєтворчості заборонених на постсовєтському просторі мисткинь, чий 

белетристичний набуток сукупно формує у свідомості реципієнта уявлення  не 

лише про «другу», заокеанську «колію» вітчизняного красного письменства, а й 

про жіночий складник суверенно-монолітної в націєцентричних та гуманістичних 

ідеалах української дисперсної літератури. 

Зміна історичної й соціокультурної, зокрема повернення малознаних і 

«призабутих» імен українського мистецького арсеналу, вможливило заповнення 

літературних лакун, сучасне науково-об’єктивне поцінування творчості діаспорних 

мисткинь і їх внеску в українську культуру. Тож актуальність пропонованого 

монографічного дослідження вбачаємо не так у браку концептуальних проблемних 

праць вітчизняного літературознавства, як у необхідності повернення в 

національний культурний простір плеяди екзильних авторок. Аксіологічні 

домінанти їх творчості являють гуманістичний пафос українського красного 

письменства, верифікують етичні й ментальні цінності (із позицій специфічно 

жіночого дискурсу), яких так бракує у сьогоднішньому знедуховленому світі. 

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

виконувалось в межах науково-дослідної теми Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, «Україна і сучасний світ: 

міжмовний та міжкультурний діалог» (номер державної реєстрації 16 БФ 044-01), а 

також теми кафедри історії української літератури, теорії літератури та 

літературної творчості «Творчість Тараса Шевченка: проблеми інтерпретації» 

(номер державної реєстрації 18 КФ 044-01). Тема дисертації затверджена на 

засіданні Вченої ради Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (протокол № 5 від 20 грудня 2010 року). Тему 

дисертаційного дослідження уточнено та перезатверджено на засіданні Вченої ради 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

(протокол № 9 від 24 березня 2020 року). 

Мета роботи полягає у комплексному аналітико-синтетичному дослідженні 

аксіологічної матриці жіночої прози української діаспори 40-60-их років ХХ 
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століття та розкритті естетичної своєрідності її функціонування в жіночих текстах 

різних жанрів і стилів.   

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:  

1) встановити специфіку жіночого письма українських діаспорних мисткинь 

в парадигмі теорії фемінної творчості; 

2) обґрунтувати функціонально-операційний, термінологічний і поняттєвий 

апарат концепту з позицій літературознавства й сучасного наукового декодування 

фемінного письма; 

3) окреслити літературні грані художньої аксіології, визначивши 

методологічні підходи до осмислення її індивідуальної реалізації в жіночому епосі; 

4) виявити константні і змінні риси літературної реалізації чільних 

аксіологічних концептів жіночої прози громадянської (Батьківщина) та камерної 

(жінка, кохання) тональностей; 

5) аргументувати аксіологічну вагомість визначених концептів в естетичній 

свідомості жінки-авторки з української екзилі; 

6) відповідно до базисних аксіологічних концептів систематизувати і науково 

проаналізувати корпус текстів (зокрема тих, які ще не були об’єктом аналізу); 

7) розкрити природу фемінної чуттєвості художніх текстів жінок-авторок та 

їх індивідуально-стильову специфіку, манеру письма; 

8) визначити роль, місце і значення творчості письменниць української 

діаспори в літературному процесі ХХ ст. й сучасної України в утверджені 

літературними засобами національних і вселюдських ідеалів. 

Об’єкт дослідження – художній світ жіночої прози української діаспори 

середини ХХ століття. 

Предмет дослідження – особливості аксіологічного концептуального 

наповнення жіночої прози української діаспори, ідейно-тематичних домінант та 

специфіки епіки й ліро-епіки середини ХХ ст., їх художньо-естетичного 

вираження.  

Джерельну базу дослідження складають твори діаспорної жіночої прози 

середини ХХ століття, зокрема Олени Василевої, Ольги Горянки, Докії Гуменної, 

Оксани Драгоманової, Галини Журби, Олени Звичайної, Оксани Керч, Людмили 

Коваленко, Мирослави Ласовської, Лесі Лисак, Ольги Мак, Марії Остромири, 

Ярослави Острук, Софії Парфанович, Марії Струтинської, Лесі Храпливої, Марії 

Цуканової, Іванни Чорнобривець, Олександри Шпак, Дарії Ярославської та ін.   

Методи дослідження. Наукове декодування діаспорної жіночої прози крізь 

призму аксіологічних концептів вимагає залучення засад, прийомів і принципів 

літературознавчих досліджень, зокрема: 1) компаративістики, що дала можливість 

оцінити творчість мисткинь у контексті генетично-контактних зв’язків, 

типологічних аналогій і діахронно-порівняльних зближень; 2) біографічного 

методу, що став у пригоді при характеристиці життєпису постаті та творчої 

лабораторії майстринь слова; 3) герменевтики, що уможливила потлумачення 

белетристичних текстів як осягнення цілості духовного буття; 4) типологічного 

методу (дав змогу виявити типологічно спільні й незбіжні тенденції мистецького 

набутку письменниць середини ХХ століття); 5) культурно-історичного методу, 
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який прислужився для висвітлення зв’язків творів мисткинь з суспільно-

політичним середовищем, яке їх породило; 7) описового, що посприяв розкриттю й 

характеристиці текстуалізованих аксіологічних домінант; 8) структурно-

семіотичного методу, за допомогою якого розкрито художньо-знакову взаємодію 

між символами, бінарними опозиціями тощо та їх використанням жіночою прозою 

діаспори; а також елементів концептуального й гендерного аналітичних підходів.  

Теоретико-методологічною базою дослідження стали, присвячені феномену 

жіночої ідентичності праці зарубіжних (Сімона де Бовуар, Вірджинія Вульф, Люс 

Іріґарей, Юлії Кристевої, Елен Сіксу, Елейн Шовалтер) і українських науковців 

(Віри Агеєвої, Марти Богачевської-Хом’як, Тамари Гундорової, Ніли Зборовської, 

Наталії Ісаєвої, Тетяни Качак, Оксани Кісь, Мирослави Крупки, Соломії Павличко, 

Галини-Параски Рижкової, Ганни Седих, Христини Стельмах, Тетяни Ткаченко, 

Любові Томчук, Ганни Улюри, Софії Філоненко). Специфіку жіночої перцепції 

сприйняття світу у дослідженні висвітлено з використанням напрацювань із 

гендерної психології (Тетяни Бендас, Жанни Дусказієвої, Євгенія Ільїного, 

Маріанни Ткалич, Оксани Щотки та ін.). При осмисленні аксіологічної 

концептосфери української прози використовувалися праці Олександра Астаф’єва, 

Ніни Бернадської, Наталії Білик, Олени Бондарєвої, Ярослави Вільної, Ярослава 

Гарасима, Мирослави Гнатюк, Людмили Грицик, Віктора Давидюка, Антоніни 

Гурбанської, Олени Єременко, Миколи Жулинського, Людмили Задорожної, Ірини 

Заярної, Миколи Зимомрі, Олени Івановської, Григорія Клочека, Ярослава Козачка, 

Юрія Коваліва, Любові Копаниці, Світлани Ленської, Івана Мегели, Тетяни 

Мейзерської, Володимира Погребенника, Наталії Поплавської, Олени Романенко, 

Анатолія Ткаченка, Миколи Ткачука, Григорія Семенюка, Оксани Сліпушко, 

Миколи Сулими, Ольги Харлан, Мар’яни Шаповал та ін. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що це перше в українському 

літературознавстві спеціальне комплексне дослідження жіночої прози української 

діаспори середини ХХ століття стала предметом в аспекті її аксіологічної 

концептосфери. У роботі визначено феномен жіночої прози української діаспори в 

її концептуально-значеннєвій та структурній реалізації, чим розширено поняття 

жіночої літератури і жіночої творчості загалом, з’ясовано специфіку й 

конститутивні особливості функціонування художнього концепту як 

літературознавчої категорії в художній літературі, визначено його дефініційні 

маркери. Уперше обґрунтовано принципи аксіологічного ранжування художніх 

концептів жіночої прози української діаспори з урахуванням гендерних, екзильних 

і загальносуспільних детермінант. Крім того, системно висвітлено сенсорно-

перцептивну репрезентацію в художній прозі 40-60-их років ХХ ст. чільних 

концептів духовного простору (Батьківщина, жінка, любов / кохання). Продовжено 

напрацювання попередніх дослідників щодо повернення в літературознавчий та 

літературний обіг творчого набутку маловідомих або й невідомих постатей і творів 

мисткинь вітчизняної діаспори. 

Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що одержані результати й 

наукові висновки розширюють уявлення про художню жіночу творчість, 

конкретизують низку теоретико-літературних та історико-літературних проблем 
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(аксіопростір національного дискурсу, художня верифікація концепту, особливості 

індивідуального стилю письменниць в екзилі, самореалізація й національна 

ідентифікація мисткинь, жанрово-стильова специфіка жіночого епосу), дають 

системне розуміння своєрідності екзильної і «материкової» літератури ХХ століття 

в її неоднозначності та більшій повноті,формуючи цим «канон майстрів». 

Практичне значення роботи зумовлено можливістю використання її 

матеріалів і висновків у процесі викладання історії української новітньої 

літератури у ЗВО, української літератури та літератури рідного краю в ЗОШ, 

підготовці та читанні спецкурсів і проведенні університетських спецсемінарів, під 

час написання бакалаврських і магістерських робіт, а також в едиційній діяльності 

(для коментування текстів у науково-критичних виданнях діаспорних 

письменниць).  

Особистий внесок здобувача. Текст монографії, автореферат й усі наукові 

публікації написано одноосібно.  

Апробація результатів. Основні положення дослідження оприлюднено у 

доповідях на конференціях, симпозіумах і семінарах різних рівнів, зокрема: 

Всеукраїнській науково-теоретичній конференції «Культура та інформаційне 

суспільство ХХІ століття» (Харків, 22-23 квітня 2010); Міжнародній науково-

теоретичній конференції «Мультилогос літератур світу» (Кривий Ріг, 7-8 травня 

2010); Шостій Міжнародній науково-практичній «Наукові дослідження – теорія та 

експеримент’ 2010» (Полтава, 17-19 травня 2010); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Активізація наукових досліджень - 2010» (Миколаїв, 17 

серпня 2010); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Література і 

глобалізм: проблема духовно-етичних та історико-функціональних факторів 

класики у світлі міжнаціональних взаємин» (Кам’янець-Подільський, 14-15 жовтня 

2010); Міжнародній науковій конференції «Культурологія та соціальні комунікації: 

інноваційні стратегії розвитку» (Харків, 18-19 листопада 2010); Шостій 

Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток наукових досліджень’ 

2010» (Полтава, 22-24 листопада 2010); V міжнародній науково-практичній 

конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (Острог, 

24-25 березня 2011); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Українознавчий вимір у сучасній науці: гуманітарний аспект» (Миколаїв, 13 

квітня 2011); Міжнародній науковій конференції «Українська література в 

загальноєвропейському контексті» (Ужгород, 10-11 травня 2011 року); V 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми культури 

української мови і мовлення» (Острог, 5-6 листопада 2015); Міжнародній науково-

практичній конференції «Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори 

розвитку» (Одеса, 30-31 січня 2015); Simpozionul Internațional «Dialogul slaviştilor la 

începutul secolului al XXI-lea» (Cluj-Napoca, 26-28 mai 2016); Druga Pilska 

Międzynarodowa Konferencja Filologiczna «Komunikacja-kultura-przestrzeń-

toźsamość» (Piła, 17-18 października 2017); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Журналістика, медіаслужіння, медіаосвіта» (Київ, 18 жовтня 2017); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми філологічної 

науки: сучасні наукові дискусії» (Одеса, 23-24 березня 2018); Міжнародній 
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науково-практичній конференції «Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми 

та шляхи вирішення» (Одеса, 27-28 квітня 2018); XIV Міжнародных Карскіх 

читаннях «Славянскі свет і нацыянальная маўленчая культура ў сучаснай 

камунікацыі» (Гродна,  3-4 мая 2018); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на 

розвиток мови та літератури» (Львів, 11-12 травня 2018); Simpozionul Internațional 

«Dialogul slaviştilor la începutul secolului al XXI-lea» (Cluj-Napoca, 17-18 mai 2018); 

VIII Міжнародній інтернет-конференції молодих учених і  студентів «Глухівські 

наукові читання – 2018. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук» 

(Глухів, 4-6 грудня 2018); Міжнародній науково-практичній конференції «Мова та 

культура: сучасні аспекти співвідношення» (Одеса, 7-8 грудня 2018); International 

scientific and practical conference «Philology in EU and Ukraine at the modern stage» 

(Baia Mare, 21-22 Desember 2018); І Всеукраїнській конференції «Реабілітація: 

соціальна, психологічна, фізична» (Вінниця, 23 жовтня 2019); Scientific and 

practical seminar «Ukraine – Poland: education, training, work and conference» 

(Vinnytsia, 28 February 2020); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство» (Київ, 3-4 квітня 2020). 

Результати дисертації обговорювались на звітних наукових конференціях 

професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового 

ступеня Донецького національного університету імені Василя Стуса. 

 Матеріали дослідження були використані під час викладання української 

літератури в Летичівському ліцеї № 1 учням 11 класів філологічного профілю 

(довідка про впровадження № 01-26/101 від 15.06.2020 р.), а також – філологічних 

курсів студентам Вінницького соціально-економічного інституту університету 

«Україна» (довідка про впровадження № 1/27-122/1 від 10.06.2020 р.) 

Публікації. За темою дисертації видано одноосібну монографію, 

опубліковано 24 статті у фахових наукових виданнях України та індексованих у 

міжнародній реферативній базі даних Index Copernicus, 5 статей – в наукових 

збірниках за кордоном, 17 – в інших виданнях. 

Структура та обсяг роботи. Дослідження складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаної літератури, який нараховує 453 позиції. 

Загальний обсяг монографії – 416 сторінок, з них 375 – основного тексту (разом 

24,18 др. арк.). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, з’ясовано стан і основні 

проблеми дослідження, визначено наукову новизну роботи, її зв’язок із науковими 

темами, сформульовано мету й завдання наукового пошуку, охарактеризовано 

методи дослідження і джерелознавчу базу, вказано його апробацію. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади вивчення 

концептуального простору жіночої прози» розглянуто основні науково-поняттєві 

категорії, що стали об’єктом аналізу, їх літературознавче осмислення та сфери 

вияву в українському жіночому дискурсі. 
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У підрозділі 1.1. «Жіноче питання в соціокультурній матриці цивілізації» 

з’ява феномену жіночої творчості літературної зокрема – пов’язується з історією й 

еволюцію жіночого питання. 

Маргіналізований статус жінки введено в цивілізаційну свідомість людства 

ще біблійною концепцією створення світу. Святе письмо загалом дотримується 

концепції другорядної ролі жінки: вона має безапеляційно виконувати волю 

чоловіка і боятися його гніву. Це підкреслює мало не богоподібний статус чоловіка 

і недосконалість жіночої сутності, здатної до спокушання й гріхопадіння. 

Період античності та Середньовіччя не приносить суттєвих змін у 

маскулінний соціум. Драматична меншовартісність жінки щодо чоловіка вела до 

депоетизації стосунків між ними, що відбито в міфах про олімпійських богів, у 

Гомерівському епосі, трактатах Ксенофонта Афінського, Аристотеля та ін., де 

життєвий простір жінки пов’язується лише з домом, господарськими і 

материнськими обов’язками. Панівна християнська ідеологія Середньовіччя також 

залишає жінку в обіймах суворої патріархальної традиції. Не варто забувати й часи 

розгулу інквізиції, жертвами якої в переважно ставали саме жінки. 

Ставлення до жінки за доби Ренесансу прикметне усвідомленням 

благородства жінки не лише благородного походження, а й із простих станів. 

Першими в історії поборницями прав жінок стали Ізотта Ногарола (діалоги в 

листах «Про рівний або нерівний гріх Адама і Єви»); художниця Артемізія 

Джентілескі, членкиня Флорентійської академії художніх мистецтв; професор 

Болонського університету Лаура Бассі. Просвітництво пройшло під знаком 

боротьби з маскулінним абсолютизмом, започаткованої Ізоттою Ногаролою. Її ідеї 

успішно розвинули Мері Волстонкрафт в есї «На захист прав жінок», Олімпія де 

Гуж у «Декларації прав жінки та громадянки» й ін. 

ХІХ століття стало добою феміністського руху аж до суфражистських 

крайнощів західного світу. У цей період голос жінки не просто долучався до 

загальноєвропейського емансипаційного руху, але й став активним його 

модератором в Україні, ввів жіночу тему в літературу (творчість Марко Вовчок, 

Наталія Кобринська, Олена Пчілка, пізніше Ольга Кобилянська, Леся Українка). 

У першій половині ХХ ст. емансипаційні тенденції трансформувались у 

феміністичні, а суспільно-політична і громадянська їх площина (жіночий рух як 

боротьба за свої права) – в соціокультурну та етико-філософську парадигму 

бачення жінки як «інакшої» людини. Модернізм ХХ ст. розв’язання жіночого 

питання перевів у площину нострифікації естетично сублімованої мови жіночої 

присутності в соціокультурній матриці доби. Маємо плеяду талановитих 

письменниць: Сіґрід Унсет (Норвегія), Кейт Вільгельм (США), Сун Аксельссон 

(Швеція), Аустра Скуїня (Латвія), Мері Стюарт (Великобританія), Світлана 

Алексієвич (Білорусь), Ольга Токарчук (Польща), Марія Матіос (Україна) та ін., 

твори яких стали ключем до семіотичних кодів розуміння жінки засобами 

художнього слова. 

Підрозділ 1.2. «Феномен жіночої прози української діаспори» розкриває 

міркування про те, що повноцінна інтеграція жіночої творчості в культурно-

цивілізаційну скарбницю людства неможлива без переосмислення її як не стільки 
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альтернативної версії культурного розвою, скільки єдиного з чоловічою творчістю 

моноліту в контексті загальнолюдської історії. Вона наділяється власними 

ознаками за умови незалежності від домінантно-маскулінного дискурсу. Через 

естетику й поетику письма жінки заговорили «своїм власним голосом» (Віра 

Агеєва) не лише про тягар особистих переживань, а й про суспільні проблеми, 

стали безкомпромісним рупором правди трагічних періодів історії.  

Унаслідок аморфності терміну «жіноча проза» та різноаспектності його 

потрактування феномен жіночої епіки українського екзилю донині не став науково 

уніфікваним. Його невизначеність в українському історико-літературному дискурсі 

потребує більш детальної концентрації уваги на основних параметрах феномена, 

який включає чотири основні сегменти: жіноче авторство, виявлене в гендерній 

належності, ретрансляції жіночого досвіду і бачення світу; фемінний наратив, 

репрезентований характерним для української жіночої прози «м’яким фемінізмом» 

(Ніла Зборовська), продукування фемінних цінностей, посиленим 

автобіографізмом, яким жінка маркує і документалізує себе в просторі й часі, а 

також чуттєвістю мови прози. Вона виявляється не на рівні еротичних рефлексій 

чи сексуальності (згадаймо Елен Сіксу та Вірджинію Вульф), а через так звану 

тілесну комунікацію з оточенням за посередництвом сенсорно-перцептивних 

чуттєвих образів. Сюди слід долучити традиції українського письменства, які 

простежуються в ідеї служіння своєму народові, і так би мовити, національній 

емансипації як фемінному способові громадянського визволення (тобто піднесення 

ролі жінки в національному самоусвідомленні українців); і вплив іноментального 

оточення. Воно позначене завдяки демократичному середовищу ідейно-

тематичним плюралізмом, притаманним західній літературі цього часу 

заглибленням (під впливом ідеологів фемінізму, зокрема Сімони де Бовуар) у 

психодинаміку життя, а також зацікавленістю власне психологією жінки. 

Підрозділ 1.3. «Поняття «концепт» у літературознавчому дискурсі» 

виявляє: поняття «концепт» чіпко закріпилось й активно функціонує в сучасній 

науковій парадигмі, стаючи інтердисциплінарною константою термінології 

вітчизняної і світової гуманітаристики. Простежуючи еволюційний ужиток поняття 

в науці, передовсім філософії й лінгвістиці, де воно набуло дефініційної та 

функціональної повноти встановлено практичну відсутність терміну в 

академічному дискурсі, що фактично залишило його поза орбітою науки про 

літературу.  

Розгляд художніх концептів як одиниць когнітивних механізмів показав, що 

їхнє атомарне наповнення складається з образної сітки, підпорядкованої 

розв’язанню концептуальної інтенції. Ідейне навантаження твору врешті стає 

концептуальним утворенням. Асоціативні ж образні пласти активізують чуттєву 

сферу автора й реципієнта, екземпліфікуються через сенсорно-перцептивні засоби 

вираження концепту, тим самим «опредмечуючи» його додатковими 

позатекстовими характеристиками – зашифрованими модальними сенсорними 

сигналами автора. 

Функціонування концептів у художньому дискурсі детерміноване низкою 

зовнішніх чинників. Головними з них є культурно-історичний контекст та 
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соціальні й часопросторові параметри. Художній концепт – це літературознавча 

категорія, що через твори красного письменства генералізує і трансформує 

етноментальний досвід соціуму в інтелектуальну, духовну, психоемоційну тощо 

матрицю особистості. Крізь призму індивідуально-авторської картини світу він 

ідейно моделює аксіологічні пріоритети реципієнта, формує його образно-

смислову й когнітивну парадигми. 

У підрозділі 1.4. «Аксіологія: ціннісно-функціональний підхід у художній 

літературі» констатовано: зародившись у надрах філософії початку ХХ ст., 

аксіологія активно освоювала інші науки, як-от етику, культурологію, психологію, 

педагогіку, а також філологію, де інспірувала появу так званої аксіологічної 

лінгвістики. Сучасне українське літературознавство тільки починає осягати 

сутнісні характеристики аксіології, усвідомлювати когнітивний та 

міждисциплінарний потенціал ціннісного підходу до аналізу творів красного 

письменства в історико-культурному контексті творчості письменника й 

мистецької епохи загалом. 

Зазвичай митець репрезентує цінності в художньому дискурсі імпліцитно, 

залучаючи читача до творчого діалогу. Тому перед письменником стоїть кілька 

важливих завдань: 1) визначити і зрозуміти цільову аудиторію своїх творів, її 

ментально-духовні особливості та ціннісні запити й орієнтири, що забезпечує 

літературну комунікацію між автором і читачем; 2) максимально наблизити 

концептуалізацію художнього матеріалу до інтелектуальних та психоемоційних 

горизонтів реципієнта з метою моделювання аксіологічної матриці останнього; 3) 

залучити художні механізми не лише для подолання ціннісної диспропорції між 

бажаним і дійсним, а й для накреслення шляхів аксіологічної адаптації соціуму. 

У дослідженні аргументовано, що виховання суспільства засобами 

літературної творчості актуалізує когнітивні процеси осмислення світу з позиції 

цінностей людства. В їх основі лежать аксіологічні концепти, котрі становлять 

собою базові ментальні утворення. Їх ціннісний складник максимально 

наближений до абсолюту – об’єктивної істинності. Тому вони виявляють 

найбільшу константну валентність упродовж тривалого періоду часу, переходячи в 

розряд загальнолюдських цінностей, як концепти «життя», «дружба», «сім’я» 

тощо. На аксіологічні концепти майже не впливає зміна історичної та 

соціокультурної парадигм. Натомість на ментальному рівні вони характеризуються 

тяглістю моральних і духовних домінант генетичного коду нації. 

Окрім міжчасового, аксіологічні концепти мають ще й  міжнаціональний 

характер, оскільки базовий рівень їхнього розуміння однаковою мірою 

усвідомлюється реципієнтом безвідносно до етнічної належності чи місця 

проживання. Вони універсальні для людства з погляду ціннісної значущості та 

ментальної абстракції. Так, аксіологічна догматика концепту «Бог» визначається як 

віра у вищі духовні сили, трансцендентну справедливість і добро незалежно від 

конфесійної належності й віросповідання. 

Утім, аксіологічна концептуалізація художнього простору літературного 

твору не обмежується морально-дидактичними цінностями, що розглядаються як 

етичні, а й залучає естетичну парадигму освоєння дійсності. Тому перед митцями 
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стоїть ще одне суттєве завдання: не просто дати реципієнтові певний ідейно-

інформаційний заряд у форматі ціннісних імперативів, але й оформити художню 

структуру твору так, щоб викликати  в читача потяг до краси, бажання і потребу 

сприймати дійсність крізь призму естетичних категорій та вартостей.  

У другому розділі дисертації «Концепт «Батьківщина» як корелят 

«втраченого раю» в епічному жіночому письмі» об’єктом вивчення стали 

основні параметри художнього функціонування концепту «Батьківщина» в 

жіночому дискурсі епіки української діаспори. 

У підрозділі 2.1. «Адресатна стратегія етнодидактичного моделювання в 

літературі концепту «Батьківщина» зазначено: одним із найбільших сегментів 

цільової аудиторії жіночої прози (поряд із іноментальним реципієнтом та старшою 

генерацією українських емігрантів, самоусвідомлених у міжчассі «минуле / 

сучасне») було молодше покоління емігрантів. Це пояснюється, з одного боку, 

дитячою допитливістю в пізнанні незнаного краю батьків, а з іншого – специфічно 

жіночою функцією берегині звичаїв, традиційною етнопедагогічною виховною 

роллю жінки-матері.  

Тому, наприклад, повісті «Далекий світ» Галини Журби та «Такий він був… 

(Історія одного пса)» Софії Парфанович – це етнопризма сприйняття України крізь 

образні структури художнього твору, зорієнтованого в першу чергу на юного 

читача. Перший із цих творів став свого роду культурологічною етношколою щодо 

відкриття емігрантською молоддю далекого, ментально й географічно іншого світу. 

Усі літературні засоби і прийоми Софія Парфанович залучила з урахуванням 

потенційного реципієнта. Тому провідною стає фантастична метафористика 

відображення дитячих років малої героїні, і через напівказкові спогади про рідний 

авторці край чиниться інтеріоризуючий уплив на еміграційного юного читача. 

Скажімо, незнаний для урбанізованого західного реципієнта образ цвіркуна 

письменниця не просто поетизує як сільський етносимвол концепту 

«Батьківщина», а й наділяє фантастичною обереговою функцією порятунку від 

вимальованого дитячою уявою ведмедя, що навідується темними ночами до 

кімнати. Через мальовничі етноінформативні деталі інтер’єру та екстер’єру малої 

батьківщини героїні письменниця не лише концептуалізує Україну, але й 

знайомить з життям і побутом предків, робить твір своєрідним медіатором 

національної картини світу для молодого читача. 

Парадигматично іншу етнодидактичну стратегію під час моделювання 

аксіологічного концепту «Батьківщина» обрала Софія Парфанович у повісті 

«Такий він був… (Історія одного пса)». Це трагічна історія українства до- і 

повоєнного часу, підпорядкована ще шевченківській аксіомі: долі людей «є 

образом долі Батьківщини» (Євген Сверстюк). Авторка обирає стратегію 

інформування юного реципієнта не стільки про етноспецифіку крайобразу, скільки 

про його драматичну історію як ядра національного хронотопу, що інтерпретовано 

в оригінальному жіночому  письмі Софією Парфанович з його надчуттєвістю, 

увагою до деталізації й адресатною  – до певної міри материнською – 

спрямованістю на юного читача,  підкресленою підзаголовком «Повість для 

молоді». Авторка художньо репрезентувала твором невідому для дитини 
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національну сторінку, посутньо з’ясувала причини вимушеного перебування 

українців за межами рідної землі, давши  національний вектор бачення епохи і долі 

української людини в ній. Концепт «Батьківщина» мисткиня поставила тут у 

контекстуальну опозицію до червоної та коричневої чуми, утверджуючи 

екзистенцію рідної нації. 

Досить серйозну й непросту для дитячого сприйняття тему письменниця 

репрезентувала у спосіб залучення анімалістичних образів: модерну історію 

України авторка «прочитала» крізь призму життєвих поневірянь собаки Фіка та 

його господарів. Так Софія Парфанович віднайшла свою пояснювальну модель 

аксіологічного концепту «Батьківщина» в рецепції історичної пам’яті молодим 

поколінням української еміграції, якому прагне передати духовну естафету через 

доступний і цікавий дитині сюжет. 

У підрозділі 2.2. «Концепт «Батьківщина» новітньої доби: 

антитоталітарний дискурс» йдеться про мистецьку репрезентацію аксіоконцепту 

«Батьківщина» в різних історичних та геополітичних обставинах ХХ ст., 

найстрашнішою сторінкою якого була «тоталітарна цивілізація» (Валентина 

Хархун). У творах мисткинь по той бік кордону СРСР аксіологічний концепт 

«Батьківщина» позбавлений одновимірного ідеологізованого тлумачення, набув 

об’єктивнішої й історично повної реалізації. 

Констатуємо множинність онтологічних значень, закладених у концепт 

«Батьківщина» діаспорними мисткинями. Так, Олена Звичайна синекдохально 

репрезентувала Україну образами опухлих і безневинно загиблих українців у 

художньо-белетризованій промові «Без лікарів і священників, без могил і хрестів» 

(зб. «Оглянувшись назад…»). Літераторка дала передовсім американському 

реципієнтові ключ до розуміння стану справ у її Батьківщині. Удаючись до 

неонатуралістичного фактографізму, письменниця розкрила злодіяння тоталітарної 

системи, численність українських жертв (епізод скидання в лісі напівпритомних від 

голоду, але ще живих людей до спільної братської могили). 

Людмила Коваленко в новелі «Іменем революції» (зб. «Дві краси») 

верифікувала концепт зболеної Батьківщини як заложниці й жертви  тоталітаризму. 

На противагу звироднілій більшовицькій верхівці авторка малює образ єдиного 

сина самотньої вчительки, підпільника Андрія, на п’єдесталі цінностей якого 

чільне місце належить Батьківщині. Мученицька смерть патріота семантично 

драматизує функціонування концепту «Батьківщина», проте не фаталізує його. 

Цим мисткиня утверджує думку, що порятунок Вітчизни – це справа рук кожного 

свідомого українця. 

Когнітивним репрезентантом концепту «Батьківщина» є й мотив, літературно 

апробований на початку ХХ століття Юрієм Яновським, – розведення політичним 

протистоянням членів однієї сім’ї по різні сторони ідеологічних барикад. У нарисі 

«Відпочинок» (зб. «У темряві») Леся Храплива змоделювала дійсність міметично – 

у реалістичних формах життя. Так, атмосферу часу мисткиня передала через реалії 

визвольної війни воїнів УПА з більшовицькою армією. Гостродраматичної 

глибини творові надало змалювання політично-ідеологічними супротивниками 
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батька-більшовика й сина – вояка-повстанця, котрий гине від рук вітця, офіруючи 

Вітчизні. 

Жіноча проза діаспори середини ХХ ст. розширила концептополе 

«Батьківщина» і за рахунок персонажів, до яких почуття відповідальності перед 

знівеченою в тоталітарних лещатах Україною приходить надто пізно. У повісті 

«Селянська санаторія» Олена Звичайна виразно окреслила запізніле усвідомлення 

комуністки Ольги Безрідної значення Батьківщини в житті людини й небажання 

служити деструктивній системі. Трагічне осягнення вини перед Україною і 

власним народом, крах сподівань на можливість виправити ситуацію породжують 

ситуацію безвиході героїні та зумовлюють її смерть. Ольга програла фізичне життя 

тоталітарній системі, однак віднайшла в собі українськість як домінантний 

критерій одвічних аксіологічних координат, що дає їй душевне заспокоєння. 

Аксіологізуючи концепт «Батьківщина», діаспорна проза  глибоко 

проаналізувала і висвітлила табуйовану в СРСР в’язнично-табірну тематику. 

Однією з ціннісних домінант, котрі верифікують аксіопростір невільницького 

дискурсу жіночої прози й підтримують протагоністів у протистоянні системі, є 

дума про Україну, як у документальному нарисі «В кігтях НКВД» та повісті з 

пригодницькими елементами «Куди йшла стежка» Ольги Мак. Тоталітарний світ 

тут сублімується текстуалізовано у в’язничну реальність, масштаб якої визначено 

образом України-зони з кремлівськими наглядачами та таборовими бараками 

Сибіру з в’язнями-українцями. Прикметно, що й сибірське пекло аксіологічно 

концептуалізує Батьківщину від супротивного. Зокрема, згадками про її історичних 

героїв, як-от, Богдана Хмельницького, які стають модусом етнічної пам’яті 

українців. Мисткиня підводить читача до думки, що намагання більшовицького 

режиму знівелювати свідоме українство переросло в параноїдальне винищення 

населення. Але по-Кафкіанськи песимістично зображена абсурдно-паралізуюча 

дійсність змінюється наприкінці творів утвердженням ідей боротьби з 

тоталітарним режимом задля визволення та служіння Батьківщині.  

Підрозділ 2.3. «Концепт «Батьківщина»: досвід «Ді-Півського» 

олітературення» репрезентує жіночий епос, об’єктом художньої обсервації якого 

стає доля біженців у таборах Ді-Пі з їх невизначеним правовим статусом, 

нестатками і злиднями, небезпекою насильної репатріації до СРСР, страхом перед 

майбутнім та травмованою психікою, проте зі збереженими волею до життя і 

національною ідентичністю.  

Концептуальний «імідж» України як відбиток ціннісних орієнтирів 

табірників жінки-епіки репрезентували цілою низкою творів, що дають можливість 

простежити процес усвідомлення українцями ролі Батьківщини в екстремумі 

переселенських таборів. Так, помираючи в тяжких умовах табору Тетяна у 

прощальному листі до доньки благає її не зрікатися української ідентичності. 

Сюжет твору письменниця вибудовує таким чином, що розуміння молодою 

героїнею значення національної ідентичності приходить унаслідок аналітичного 

осмислення подій і фактів, перепущених крізь серце матері-страдниці. Шлях до 

Батьківщини юної Оксани відбувається крізь драматичний катарсис смерті 



 15 

найдорожчої людини, котрий повертає її в лоно дочок України і цим знаменує 

завершення на землі місії матері-патріотки. 

Концептові єдиної Батьківщини присвячено повість «Поміж берегами» Дарії 

Ярославської, темарій якої презентує життя скитальців, монотонність «ді-

півського» існування. На думку письменниці, людина – складний і часто 

суперечливий мікрокосм, в котрому поєднано різні риси і вдачі. Тому семантичні 

компоненти конструкту «Батьківщина» утворюють концептоутворюючі складники 

аксіологічного наповнення, що різняться в залежності від культурно-історичного й 

духовного досвіду персонажів. Соціокультурні пласти розуміння Батьківщини в 

баченні авторки – не константна, а динамічна субстанція, здатна розширюватися 

завдяки освоєнню особистістю нових морально-етичних практик, які формують 

індивідуально-ціннісне ставлення до Вітчизни. Концепт номіновано у творі трьома 

аксіологічними значеннями: 1) Батьківщина як детермінанта національної сутності 

індивіда; 2) Батьківщина як арена боротьби тоталітарних режимів; 3) Батьківщина 

як простора географічна реалія, земля предків. Коли для Юрія Розумовського сенс 

життя – відбутися як українець, то Петро Волондра, народжений поза Україною, 

сприймає її як лише географічну площину, територію предків і краян, проте 

розуміє і поважає співвітчизників, котрі свято бережуть пам’ять про рідну землю. 

У підрозділі «2.4. Екзистенціал ностальгії та ревіталізація образу України 

на чужині» йдеться про те, що вимушене втікацтво до вільного світу не стало для 

українських письменниць порятунком від усіх катаклізмів доби, адже далеко від 

рідного краю вони вперше відчули гнітючу ностальгію за Вітчизною.  

Концепт «Батьківщина» в площині еміграційного дискурсу інтерпретовано, з 

одного боку, як історико-географічну метафізичну субстанцію, де минула значна 

частина життя персонажів і куди їм хочеться повернутись, бодай мнемонічно, а з 

іншого – хронологічно-територіальний розлам, утворений на тектонічній 

координаті «своє – чуже», заповнений реаліями національного побуту та культури. 

Отож у художній ретрансляції белетристок, крім пасивної авторефлексії, 

детермінованої самотністю і соціокультурною автономізацією, українські 

емігранти здійснили активне олітературення образу Батьківщини, натхненно 

відтворивши український світ поза його географічними і політичними 

координатами. 

Аксіологізація концепту «Батьківщина» у творах з домінантним емоційним 

мотивом туги відбувається на двох рівнях: персонажно-«антропологічному» й 

локусно-пейзажному. Перший репрезентує дисиміляційні параметри персонажів, 

що допомагають явити риси українського національного характеру, в оповіданні 

«Мозаїка» (зб. «Серед хмаросягів») Докії Гуменної та нарисах «Крізь вікно» й 

«Лист звідтіля» (зб. «Терпкі пахощі») Лесі Лисак. Формоутворюючі в них 

ностальгійні спогади титульних персонажів, що постійно шукають зв’язку з часом 

минулого щасливого життя на рідних теренах. Тому концепт «Батьківщина» 

синекдохально моделюється за принципом антропоцентричного зіставлення 

індивідів як репрезентантів українського світу через увагу мисткинь до важливих 

портретних деталей, наприклад, кожуха Миколи в оповіданні «У заметіль» (зб. 

«Загоріла полонина») Софії Парфанович. 
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Локусно-пейзажне вираження ностальгії екзильні письменниці вводять 

етнообрази в контекст діаспорної дійсності, наповнюючи смислові параметри 

концепту «Батьківщина». Так, у нарисі «Лоташ» Леся Лисак змальовує такі 

краєвиди американського континенту, які нагадують героїні звичні для неї 

розкішні українські пейзажі. Тут квітка, збережена пам’яттю серця ще з рідного 

краю, набуває метонімічного значення України, знаменуючи силу духовно-

емоційного зв’язку з нею. 

Концепт «Батьківщина» в баченні й естетичному втіленні екзильних 

письменниць – не тільки ностальгійна інверсія часу, а й активна фіксація  

присутності української людини в чужому топосі. Саме завдяки  культивуванню 

емігрантами усталеного способу буття чужина не здається їм гнітючою, а 

ідентифікація та моделювання образу України в модусі власного життєвого 

простору не дає втратити обриси її реальності й відчути себе поза національним 

контекстом. У повісті «До Канади» (зб. «З книги життя») Олександри Шпак 

героїня ревіталізує Батьківщину в межах свого життєвого простору. Вона 

буквально хапається за кожну згадку про далеку вітчизну й намагається 

матеріалізувати її через автентичний інтер’єр нового будинку з піччю та лавами, 

традиційний уклад побуту, як-от випікання хліба і т. ін. Подібний мотив  

функціонує в дилогії «Люблю Діброву» і «Чарівна Діброва» Софії Парфанович, де 

ревіталізація атмосфери дому виконує ще й функцію соціокультурного «брендінга» 

та являє собою промоційну стратегію популяризації українства за кордоном, адже 

традиції української оселі цікаві для заокеанської людини. 

У підрозділі «2.5. Віра в Бога як ідейно-аксіологічна константа концепту 

«Батьківщина» констатовано: ідейне та художнє значення цього концепту в 

жіночій прозі середини віку розширюється завдяки ментальній духовній матриці 

українства – його вірі в Бога. У дослідженні подано класифікаційну модель 

аксіологічного виміру концепту за потенціалом його актуалізації в художніх 

текстах, що включає такі позиції. 

1. Віру як каталізатор боротьби за свободу Батьківщини репрезентовано в 

низці творів, де божественне стає духовним опертям на шляху до омріяної волі 

народу. До такої моделі актуалізації концепту звертається Леся Храплива у новелі 

«Дзвони» зі зб. «У темряві», де художньо експліковано новітнє розп’яття вітчизни 

німецькими нацистами й жертовний опір українців. 

2. Віра як антидот до совєтської репресивної системи. Цей концептуальний 

комплекс репрезентує віру як джерело духовної свободи особистості і нації 

загалом, а отже, небезпечний феномен для авторитарного режиму. Прикладом –

нумінозний складник концепту «Батьківщина» повісті «Хуртовина гряде» 

Ярослави Острук, яку мисткиня присвятила Тарасові Шевченку. Цим авторка 

антиципаційно ввела лейтмотив неприйняття загарбництва України 

більшовицькою імперією, дійшовши філософського висновку: нищення 

«червоними мрійниками» автентичних духовних первнів і деструкція репресивного 

матеріалізму мають зворотній ефект, активізують віру людей у відродження 

Батьківщини і нації. 
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3. Віра як дисиміляційний чинник в умовах етнодисперсності нації.
 

Проблемно-когнітивні значення цього концептуального комплексу полягають в 

особливому аксіологічному статусі віри. Абсорбуючи, крім власне релігійних, 

соціологічні параметри, вона здатна протистояти процесам стирання національних 

відмінностей в умовах еміграції. Релігійний модус концепту «Батьківщина» 

сприймається як письменницький оберіг сакрального осердя народних цінностей, 

котрі українці дбайливо охороняють попри складні геополітичні процеси вдома й 

на еміграції. Зокрема, у нарисі «Великодній ранок» (зб. «Терпкі пахощі») Лесі 

Лисак
 
естетично змодельовано внутрішній бунт особистості проти еміграційної 

реальності. На противагу чужому прагматичному оточенню та його впливові на 

співвітчизників героїня твору шукає опертя в релігійному досвіді свого народу. 

4. Віра як генетичний фактор тяглості поколінь. Конституювання концепту 

«Батьківщина» неможливе без відтворення спадковості його розуміння 

поколіннями українців. Віра стає не лише підоймою прилучення до духовних 

першоджерел, але й виразником національно-екзистенційних вимірів осягнення 

Батьківщини нащадками. Так, осмисленню віри як екзистенційно-буттєвої 

присутності народу, драматичної його історії на рідній землі присвятила повість 

«Те, що роз’єднує» Ярослава Острук. У ній молодше покоління родини стає 

інтегральним провідником генетичного коду тяглості релігійних і національних 

ідей від священиків діда й батька до сина-патріота, для якого Батьківщина є 

іманентною засадою власного існування. 

5. Віра як комунікативна модель спілкування між «материковою» й 

діаспорною частинами України для пошуку й збереження національних духовних 

констант. Репрезентативною проблемно-тематичною семою творів цього 

концептуального комплексу та їх емоційного складу є  постійний резонуючий біль, 

спричинений вимушеним розділенням українців. Дистанція між ними de facto 

зникає завдяки комунікативному потенціалу молитви і віри, які виконують 

функцію сакралізованих медіаторів у доланні геополітичних кордонів. Наприклад, 

зі світом уярмленої Батьківщини Марійка («День перед заходом сонця», зб. 

«Терпкі пахощі» Лесі Лисак) може українська людина на чужині поспілкуватися 

тільки за допомогою молитви. Безперервність тривкого зв’язку з Батьківщиною та 

співвітчизниками забезпечує у творі номен «Бог» як запорука духовної комунікації 

між українцями Старого й Нового світу. Власне віра дає героїні можливість жити 

далі ідеєю відродження Батьківщини і замикає коло духовних пошуків українців 

понад кордонами.  

У підрозділі 2.6. «Сенсорно-перцептивна репрезентація концепту 

«Батьківщина» як ознака жіночого письма» стверджується, що моделювання 

жіночою прозою аксіологічного концепту «Батьківщина» відбувається й шляхом 

активної сенсорно-перцептивної репрезентації чуттєвого осягнення образу 

Вітчизни. Художня текстуалізація ментальності жінки-авторки виявляє глибину 

переживань мисткинь, відтінки їх сенсорної перцепції Батьківщини як осердя 

аксіологічної системи. 

Відтворення процесу фізіологічно-чуттєвого сприйняття світу прикметне 

першістю саме візуальної перцепції. Тому поряд із відтворенням краєвидів 
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вимушено полишеної рідної землі Софією Парфанович, Ольгою Мак, Ярославою 

Острук, Галиною Журбою та ін. сенсорно-перцептивний тезаурус літератури 

збагатили сповнені переживань за Україною візуалізовані рефлексії Мирослави 

Ласовської, Олени Звичайної, Олександри Шпак, тієї ж Ярослави Острук та ін.  

Реалізацію концепту в семіопросторі жіночого письма нерідко організовано 

за принципом додаткових перцептивних образів взаємодоповнення. Значне місце 

серед них належить звуковій сенсориці. Звуковий ефект дає читачам можливість 

«почути» Україну в усій її полісемії. Так, спектр сприйняття героїнею звуків 

(«Далекий світ» Галини Журби) впливає на формування її свідомості і, головне, на 

чуттєво-емоційному рівні образно-асоціативного дитячого світосприйняття 

доповнює візію України «оживленням» пейзажу.   

Образна перцепція концепту «Батьківщина» увиразнено одоративною 

сенсорикою. Її комунікативно-естетичний потенціал у фемінній творчості досить 

потужний і виконує дві головні функції: 1) соціально-ретрансляційну, яка виявляє 

рівень етико-естетичної культури суспільства; 2) індивідуально-асоціативну. 

Остання становить собою індикатор особистісних переживань, уводячи реципієнта 

в інтимізовану сферу буття персонажів. Одоративна перцепція рідної землі не 

завжди  в жіночій прозі моносенсорна, часто вона реалізована сукупно зі 

смаковими компонентами. Така ольфакторно-смакова еклектика посилює 

психоемоційний резонанс між художнім текстом і реципієнтом внаслідок 

зростання кількості перцептивних впливів. До прикладу, досвід індивідуальної 

перцепції Петром (оповідання «Хто знає?», зб. «Чарівна Діброва» Софії 

Парфанович) смаку хліба та цибулі як суб’єктивізації життя в Україні виявляє 

драматичний мотив замкнутості в собі. 

Духовний зміст концепту осягається мисткинями й на сенсорно-

фізіологічному рівні дотику, а його олітературення надає унікальності жіночому 

письму. Усвідомлюючи ментально тісний зв’язок людини з Батьківщиною, 

літераторки поглиблюють його відображення тактильними відчуттями, ефектом 

фізіологічно-дотикового єднання. В «Маріїних ластівочках» («Люблю Діброву» 

Софії Парфанович) тактильна сенсорика виконує функцію малювання рідної землі 

через синонімічні епітети дотикової семантики («рідного теплого, сипкого 

чорнозему»). Тактильний ефект зв’язку з Батьківщиною настільки сильний, що 

викликає в героїні твору бажання уявно доторкнутися до української землі 

(«занурити руки в неї»), але реальність вимушеного емігранта суперечить намірові. 

Третій розділ «Концепт «жінка» як об’єкт самопізнання фемінного 

світу» розкриває аксіологічні параметри й образні вияви цього концепту в 

жіночому письмі української діаспори. 

У підрозділі 3.1. «Образна репрезентація художнього діапазону концепту 

«жінка» з’ясовано: жіноча проза діаспори середини ХХ ст. надала полі аспектні 

підходи до ідейно-художньої реалізації концепту «жінка». Вони, з одного боку, 

виявили різні образні іпостасі цього концепту в новітньому письменстві, а з іншого 

– стали «візитівкою» ціннісних орієнтирів мистецтва як корелята суспільного 

світобачення. Для екзильної прози концепт «жінка» базисний та аксіологічно 

вагомий, адже ніхто інший, аніж жінка-мисткиня, не спроможний більшою мірою 
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прочути і передати цей концепт крізь гендерну призму, а також оцінити його 

значення в проекції жіночої ідентичності. Виходячи з розуміння аналізованого 

концепту як складної амальгами ментального, соціального (гендерного зокрема) й 

індивідуально-авторського компонентів його необхідно осмислювати за 

категорійною диференціацією типізованих образних парадигм ключових 

параметрів зовнішньо-фізіологічного, психологічного та соціально-статусного 

наповнення.  

У національно-культурному світогляді  українства змістове й художньо-

естетичне вираження концепту «жінка» об’єктивізується передовсім у його 

образно-портретних характеристиках. Тому першу групу субконцептів, виділених 

у жіночій діаспорній белетристиці, складають так звані зовнішньо-фізіологічні, до 

яких належать вік, постава, портрет. Наприклад, у повісті «Її Нью-Йорк» Дарія 

Ярославська упродовж розгортання сюжету перманентно підкреслює дівочу вроду, 

молодечу наївність і перші життєві розчарування героїні. Вони стають 

когнітивними ознаками образу  «дівчини» як значеннєві художні компоненти 

концепту. 

У пошуках глибинних джерел поведінки та вчинків жінки в різних життєвих 

ситуаціях діаспорні письменниці продуктивно засвоїли, крім позверхніх,  

внутрішньо-психологічні сенси концептуалізації образу, враховуючи морально-

етичні, інтелектуально-розумові й ситуативні стани особи. До прикладу, альтруїзм 

і хоробрість Олени Мірчук (новела «Однакові», зб. «Інші дні» Софії Парфанович) 

виявляються в порятунку єврейського чоловіка, батька чотирьох дітей, від загибелі 

в захопленому нацистами Львові. Влучною характеристикою скупої деталі 

портрета («задумливі серйозні очі») Марія Цуканова репрезентувала розум жінки  

(оповідання «Бузковий цвіт»). 

Останню групу семантичного концепту «жінка» складають так звані 

соціально-статусні образи, котрі репрезентують суспільне значення жінки, її роль і 

функції в соціокультурній матриці українства. Образна параметризація гендерних 

ролей жінки становить статусний ряд родинно-побутових номенів («наречена» – 

«дружина» – «вдова»), виявів професійної діяльності жінки в галузях медицини 

(медична сестра, «Гострий наказ» Софії Парфанович), педагогіки (вчителька, 

«Червона перина» Іванни Чорнобривець), мистецтва (актриса, «В обіймах 

Мельпомени» Дарії Ярославської) тощо. Пов’язана з цим соціальна реалізація 

оприявнюється у ставленні до себе й до життя, гендерній рівноправності і головне 

– у відчутті необхідності присутності жінки у різних сферах діяльності, зокрема у 

родинній. Скажімо, власну суспільну місію немолода акторка Стефанія Ракович 

(«В обіймах Мельпомени» Дарії Ярославської) розуміє як служіння мистецтву, 

заради котрого вона пожертвувала материнством та сімейним затишком.  

У підрозділі 3.2. «Аксіологічні вияви материнства в жіночій прозі 

діаспори», зокрема, зазначено, що лейтмотивом аксіологічного концепту «жінка» є 

материнство як квінтесенція ціннісних орієнтацій.  

Ціннісна модель материнства діаспорних літераторок середини віку 

актуалізується одразу з народженням дитини, утворюючи єдність взаємозалежних 

створінь, які не можуть жити поза життєвими орбітами одне одного. Так, саме 
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смерть щойно народженої дитини, за життя котрої героїня боролась до останнього, 

зроджує збайдужіння до світу й моральну деградацію Марини з повісті «Під 

чорним небом» Мирослави Ласовської. 

Інший вияв трагізму жінки-матері – інспіроване смертю сина божевілля як 

своєрідна втеча в неусвідомлене буття – змоделювала в повісті «Оля» Ярослава 

Острук. Її героїня стара Семениха після загибелі єдиного сина втрачає інтерес до 

життя, згодом зазнає психічного розладу, що не впускає до свідомості жінки думки 

про смерть Михайла. 

Образ матері, яка втрачає дитину, частотний у жіночій літературі української 

діаспори середини віку. Пов’язуємо це передовсім із трагізмом неспокійної епохи. 

Історичні катаклізми (безземелля, колективізація, еміграція, більшовицькі репресії, 

голод, війни) детермінують функціональну активність образу нереалізованого 

материнства в аксіологічному концепті «жінка». Відповідно й широта інтровертних 

реакцій героїнь на дійсність різна: від психологічного ламання та моральної 

деградації (Марина з повісті «Під чорним небом» Мирослави Ласовської) до 

відчайдушної боротьби за свої материнські права (образ Одарки зі «Страшної 

весни» Іванни Чорнобривець).  

В літературі новітньої доби аксіологічна  парадигма материнства як 

образного втілення концепту «жінка» набуває вершинного значення не за рахунок 

ціннісної абсолютизації постаті матері, а завдяки її сподвижницькому й 

саможертовному протистоянню злу та антигуманності. Зокрема, головна тема 

твору «Всенародне свято» (зб. «Оглянувшись назад…») Олени Звичайної – 

офірність материнства в жіночій екзистенції серед світу, що руйнується. Героїня 

проходить усі кола сталінського пекла, епіцентром якого стає арешт сина. Тож 

поетику твору визначає лейтмотив усезагальної апокаліпсис, якій протиставлено 

світлий образ матері. Він набув значення Діви-Марії, котра намагається порятувати  

сина, протиставитися інфернальній дійсності.  

Окремої уваги заслуговує прозове моделювання материнства в обставинах 

перманентних криз українства, яке постійно перебувало у стагнаційному стані 

національної меншовартості, змагалося за самоствердження на своїй землі. До 

концепту «жінка» на межі одухотворення матері й Батьківщини, звернулася Леся 

Лисак у нарисі «Агафія – мати борців» (зб. «Терпкі пахощі»). Тут актуалізовано 

соціально-виховну, сказати б, материнську функцію біполярного характеру. З 

одного боку – ґрунтована на споконвічних народних підвалинах потреба виростити 

та поставити на ноги синів, з іншого – ідея високого ґатунку: дати Батьківщині 

гідних громадян, борців за національні ідеали. Керуючись націєцентричними 

помислами, героїня особистим прикладом консолідує дітей на звершення в ім’я 

Вітчизни. 

У підрозділі 3.3. «Архетипний образ сім’ї / родини в аксіологічній матриці 

концепту «жінка» йдеться про художнє втілення аксіологічного компонента 

«сім’я / родина» в структурі концепту. Мова про стратегічне біосоціальне 

призначення жіноцтва – можливість народжувати, оберігати й виховувати. 

Архетипний образ сім’ї / родини стає базисом творення семантичного ядра 
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літературної матриці жінки як берегині роду, що й у середині ХХ ст. зберігав 

аксіологічні традиційні жіночі пріоритети. 

Фемінна проза поглиблює осмислення концепту низкою ціннісних значень: 

сім’я як потреба бути разом; сім’я як фактор одухотворення та щастя; сім’я як 

відчуття захищеності й об’єднавчий чинник у добу лихоліття; сім’я як механізм 

репродукції та соціалізації наступних поколінь; сім’я як епіцентр збереження 

традиційних етнічних звичаїв і традицій; сім’я як данина вдячності молодшого 

покоління старшому. 

Фокалізація авторок на неможливості героїв реалізуватися в житті без опертя 

на кохану людину інспірує перше з наведених вище аксіологічних значень, в якому 

сенсом існування персонажів стає спільність доль у межах єдиної родини – навіть 

незважаючи на конфлікт із соціальним оточенням («Те, що роз’єднує» Ярослави 

Острук). 

З позицій фемінного прозописьма, сім’я – особлива ідеалізована форма 

жіночого самовираження. За версією жінки-авторки, сім’я не лише одухотворює 

людину, інтеріоризує аксіологічні параметри особистості в середині мікрокосму 

родини, але й соціологізує її, змінює сприйняття оточення («Антошко» Олександри 

Шпак). 

Для жінки своя родина – це форпост, де можна знайти прихисток від 

суперечливої реальності. Напружені соціально-політичні перипетії ХХ ст. 

детермінують аксіологічне значення сім’ї / родини як джерела відчуття 

захищеності й об’єднавчого чинника в часи лихоліття («Родина Ґольдів» Ярослави 

Острук). 

Зосередженість мисткинь на аксіологічному значенні архетипу «сім’я / 

родина» передбачає нативістичну  репродукцію концепту «жінка» та соціалізацію 

наступних поколінь. Пояснюємо це усвідомленням жінкою-авторкою 

повноцінності родинного самоствердження особистості лише за умови виконання 

нею функції материнства («Море житейське» Олени Василевої). 

Аксіологічний потенціал родини в новітній жіночій прозі діаспори спонукає 

виділити рецептивну модель її художньої презентації «сім’я як епіцентр 

збереження традиційних етнічних звичаїв і традицій». Фемінне письмо 

характеризує тяжіння до вияву назовні глибин внутрішнього єства жінки з 

усталеними родинними й етнічними цінностями («У Свят-вечір» Ольги Горянки). 

Широко представлене в жіночій прозі аксіологічне значення сім’ї як данини 

вдячності молодшого покоління старшому. У низці творів інтерпретаційне поле 

архетипу «сім’я / родина» виявляється в глибокій повазі до старших («Оля» 

Ярослави Острук); хвилюванні за життя батьків, особливо в ситуації вимушеної 

розлуки з ними («Мамо!» Олександри Шпак); вболіванні за родича похилого віку 

(«Куркульська вілія» Докії Гуменної); любові до батьків, що асоціативно 

кореспондується з Україною («Іменем революції» Людмили Коваленко).  

У підрозділі 3.4. «Сенсорно-перцептивний потенціал концепту «жінка» 

репрезентовано полівалентність концепту «жінка» української прози діаспори в 

образно-типологічних та аксіологічних універсаліях його художнього наповнення. 

Чуттєві образи допомагають письменницям створити карту емоцій жінки, а 
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сенсорно-перцептивні образи дають можливість викласти її у формі художнього 

концепту з відомим тільки жінці спектром почуттів та переживань. Ці образи 

вможливлюють прискіпливо-аналітичний жіночий погляд на себе збоку, 

абсорбують в ядерній основі концепту «жінка» художній модус його рецептивного 

осягнення. 

Візуалізація концепту «жінка» залежить від прагматики автора, 

аксіологічного, естетичного й емоційного наповнення концепту. Тому письменниці 

обирають візуалізовані ознаки концепту, посутні у художньому контексті 

внаслідок не лише портретної предметності, але й тісного взаємозв’язку з 

внутрішнім світом жінки. Так метафоричний паралелізм зорового образу («В очах 

Галини зацвіла усмішка») у нарисі «Яблуні цвітуть»  зі зб. «Терпкі пахощі» Лесі 

Лисак служить містком до вибуху емоції щастя героїні. 

На повноту репрезентативності концепту «жінка» працюють й аудіальні 

сенсоризми. Запропонована систематика аудіальних сенсоризмів цілком відповідає 

способу розкриття жіночих образів письменницями діаспори. Зокрема,  для 

репрезентації образу Янової («Провалля») Ярослави Острук залучає сенсорику 

звучання голосу («протягала слова та шепелявила, мов по-дитячому»). Суб’єкта 

авторського малювання тут подано через фізіологічні параметри темпу і тембру 

голосу. Це доповнює образ новими характеротворчими нюансами. 

Перцептивна емпірика концепту «жінка» представлено й ольфакторною 

сенсорикою. Збагачений одоративними характеристиками концепт «жінка» набуває 

неповторного забарвлення, оригінального семантично та емоційно, з асоціативно 

поясненими зв’язками з образним денотатом. Так, у нарисі «Лоташ» (зб. «Терпкі 

пахощі») Леся Лисак створила образ героїні на засновку порівняння з компонентом 

одоративної сенсорики. Акцент на ольфакторних характеристиках квіткового 

аромату має, поза сумнівом, оцінне значення, набуває відтінку приємної конотації.  

Функціонуючи в сенсорно-перцептивних параметрах фемінної 

гіперчуттєвості, концепт «жінка» зазнає смислового наповнення й за рахунок 

густативної сенсорики. Смакові сенсоризми детермінують здебільшого не пряму, а 

опосередковано-контекстуальну характеристику жіночих образів. Яскравий 

приклад цього – оповідання «В дорозі до матері» Леся Лисак. Мнемонічний образ 

матері головного героя доповнено його перцептивною реакцією на смакові 

подразнення. Смак улюбленої страви асоціюється у свідомості персонажа з 

образом найріднішої людини, а реакція гастрономічного задоволення посилює її 

пріоритет у почуттєвих виявах героя.  

Образотворення емоційно-художнього психологічного стану жінки 

письменниці досягають, зокрема, тактильною сенсорикою. Метафоричний вимір 

дотикових образів, як правило, атестує внутрішнє наповнення концепту «жінка», 

стає антропоцентричним показником настроїв героїнь. Пряме звертання до, 

здавалось би, непомітної художньої деталі тактильної конотації в оповіданні 

«Буря»  зі зб. «Загоріла полонина» Софії Парфанович дає можливість авторці 

стисло, проте художньо ємко розкрити духовний світ епізодичного персонажа 

Марисі («Її темні очі дивилися гостро з-під чіпця»). Тактильно-сенсорним 

означенням «гостро» авторка передає внутрішню тривогу й життєву 
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невлаштованість жінки, сконденсовано виявляючи драму життя героїні в посутніх 

вимірах її жіночого єства.  

У четвертому розділі «Концепт «любов / кохання» в аксіологічних 

координатах  жіночої белетристики» осмислено фемінні виміри ціннісного 

значення любові, специфіки її емотивного та художньо-естетичного втілень, 

чуттєвого вираження.  

У підрозділі 4.1. «Роман «Страх» Олени Звичайної: любов в екстремумі 

тоталітарної доби» зазначається: ціннісним бастіоном, непідвладним нівеляції 

часу і соціополітичних катаклізмів, стає почуття любові / кохання, оприявлене в 

художньому дискурсі жіночої прози на рівні концепту з усіма його асоціативними 

компонентами й образно-синонімічними субстантивами. 

Соціально-історичні фактори наклали на концепт «любов / кохання» відбиток 

екзистенційної трагедійності, що привнесло додаткові смислові відтінки. З одного 

боку, індивідуально-інтимізоване кохання могло тлумачитися як «буржуазний» 

атавізм і мало поступитися ідеологічним та ідейним символам загальносуспільної 

ваги. З іншого –  відтворюється перманентне відчуття фаталізму, зумовлене 

незахищеністю людини від масового контролю репресивного державного апарату 

СРСР. 

Реалізацію концепту «любов / кохання» в екстремумі тоталітарної доби 

Олена Звичайна майстерно здійснила у двотомному романі «Страх». Трагічну 

тональність концепту визначає передовсім досить чітка хронологізація подій 

(УРСР, січень 1937 – весна 1939), що надає романові ознак історичної 

документалізації й автентики. Загалом сюжетно-композиційний хронотоп першого 

тому становить кризовий, екстремальний спосіб виживання двох людей, Марії 

Ромашко і Павла Мещерського, між якими спалахує та поступово міцніє почуття. 

Травмовані втратами попередніх стосунків і самим життям Павло й Маруся 

щосили намагаються приховати почуття від оточення, особливо функціонерів 

компартії. Психологічна напруга побачень закоханих виявляє трепетні почуття 

переживання за життя одне одного, каталізує боротьбу обох зі страхом. Міцний 

мікрокосм внутрішніх стосунків, вибудуваний на духовно-моральних підвалинах й 

етиці взаємоповаги та любові, повсякчас намагаються зруйнувати здеморалізовані 

адепти соціалізму: очільниця «жіноргу» Серафима і начальник «спецсектору» Яків 

Брух. Їх образами Олена Звичайна передала нівеляційні зміни моралі  та етики, 

засвідчила зведення аксіологічного потенціалу концепту «любов / кохання» до 

фізіологічно-приземлених його значень. 

Екстреми смертельної небезпеки ведуть у творі до зміни поняттєвої 

парадигми концепту «любов / кохання». З філософської площини онтологічного 

розуміння любові як почуттєвого вияву вона переводиться в етико-психологічний 

модус збереження високого почуття від дії сил хаосу, здатного зруйнувати межі 

людської екзистенції. Арешт вагітної Марусі знаменує початок катастрофи. 

Фрустраційний стан утрати сенсу життя Олена Звичайна передала через могильну 

тишу колись спокійної господи, що служить сюжетною ретардацією перед 

трагічною розв’язкою. Прощання з коханою програмує кроки героя до власної 

загибелі. Усвідомлення того, що він не може змінити соціальні обставини та плин 
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історії, вирвати кохану зі смертельних лещат режиму, штовхає Павла до 

останнього відчайдушного змагу з ним. Прикінцеві ж епізоди стеження Павла за 

Брухом як уособлення сил зла свідчать про невідворотність фатального двобою. 

Підрозділ 4.2. «Особливості осмислення жіночою прозою діаспори 

совєтської концепції кохання» композиційно складається з двох підрозділів. 

Перший 4.2.1. «Модель «вільного кохання» і ціннісна картина світу українців» 

репрезентує художні докази руйнування комуносоціалізмом аксіологічної картини 

світу українців  пропагованою моделлю так званого «вільного кохання». Згідно з 

панівним у СРСР підходом, любов визнавалась буржуазним пережитком, який 

заважав рухатися до світлого майбутнього. Будучи свідками нищівних процесів 

насильницької зміни ціннісної парадигми, письменниці, відгукнувшися на них, 

розширили спектр концепту «любов / кохання» у відповідь на виклики доби. 

Обсервація життя у «Країні Рад» Мирослави Ласовської зумовило аналітико-

синтетичний висновок: прищеплена до концепту «любов / кохання» аморальність 

шириться, проявляється в непередбачуваних місцях. Так, засуджена до примусових 

робіт у степах Казахстану героїня повісті «Під чорним небом» спостерігає підміну 

серед каторжан ціннісної концепції кохання примітивним еквівалентом «вільної 

любові». Перед Галиною розгортається сильна натуралістичною правдою картина 

зваблення бригадиром юної Марини, яка через нелюдські умови побуту арештантів 

втратила щойно народжене немовля і з одчаю кинулася у вир любовних утіх. 

Трагізм Марини, згідно з трактуванням авторки, полягає в моральному занепаді 

жінки під впливом бригадира. Саме він стає для молодої жінки наставником і 

провідником у новому для неї світі беззастережного абсурду та розпусти. 

Вільну сексуальність доби адекватно передав образ Ольги Безрідної з повісті 

«Селянська санаторія» Олени Звичайної. Засліплена ідеями  нової революційності, 

героїня сприймає як модерні ідеї трансформації суспільства, а саме його 

вивільнення від ментально-патріархальних пережитків. Таку ж примітивізацію 

почуттів, зведених до рівня фізіологічних інстинктів молодих комуністів, Ярослава 

Острук втілила в образах Пєтьки Струганова і Сашка Зубкова з повісті «Хуртовина 

гряде». Радвлада підмінила аксіологічну парадигму нації псевдоцінностями. 

Водночас вона ввела такі засади життя країни, за яких концепція «вільної любові» 

стала нормою. Так, образ Сашка повніше розкривається у стосунках з польською 

вчителькою Ядвісею, якій він радить насолоджуватись життям усупереч війнам і 

режимам. Це є побічною дією сексуальної розкутості, адже інтимна деморалізація 

особи неминуче тягне за собою й соціальну. Аксіологічна наповнюваність 

концепту «любов / кохання» визначається у повісті психологічним паралелізмом 

споживацького ставлення персонажа до офіційних обов’язків і до почуття любові.  

Показуючи «вільну любов» винятково як ознаку панівної ідеології та її 

всесильних представників, мисткині вивіряли їх індивідуальну аксіологічну «мапу» 

психологічно, художньо розкривали причинно-наслідкові зв’язки дегуманізованих 

учинків, духовне зміління людини.    

У другому 4.2.2. «Фемінний нонконформізм до совєтської моделі 

кохання» з’ясовано, що на зміну теорії «вільної любові» в соціальний і художній 

дискурси прийшов інший принцип: соцреалістично-виробничий. Ця ситуація 
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детермінувала виникнення і функціонування в літпроцесі так званої виробничої 

прози, де кохання поступається місцем громадським обов’язкам.  

Дискурсивні літературні практики аксіологічних переорієнтацій ґрунтовно не 

позначились на жіночій літературі діаспори, яка залишалась вірною одвічним 

національним і загальнолюдським цінностям, що вистояли не тільки під 

совєтським пресингом, а й капіталістичною прагматикою. Аксіологічне 

«калібрування» дозволило письменницям відділити необігові істини і відтворити їх 

у проблематиці та художній формі епічних полотен.  

Центровану навколо концепту «любов / кохання» мрію про одвічне жіноче 

щастя зреалізовано в «Селянській санаторії» Олени Звичайної, зосібна в образі 

молодої дівчини Уляни. Її проекція любові генерована впливом настанов матері-

українки, старої комуністки Ольги Петрівни (досвід «від супротивного»), а головне 

– трагічним розчаруванням закоханого в Уляну лікаря в його попередніх 

стосунках. 

В аксіологічній картині світу авторки концепт «любов / кохання» 

фокусується на конкретному об’єкті, а не на аморфно-«ідеологічному» окресленні 

совєтської маси. Устами героїні письменниця свідомо і принципово втілила ідею 

внутрішнього антагонізму української жінки неприродним характеристикам 

совєтської моделі любові, яку Олена Звичайна ввела у площину не колективно-

соціальних, а особисто-інтровертних переживань. 

«Героїнецентричний» сюжет повісті «Хуртовина гряде», Ярослава Острук 

моделює пошук істинної любові у високих регістрах жіночої рецепції, відкриваючи 

гносеологічні горизонти кохання, затерті совєтським нігілізмом. Наслідком цього 

стає духовне прозріння героїні. Перше справжнє кохання до Андрія Діброви в 

Марусі Сагайдачної, вихованої в сирітському притулку під наглядом функціонерів 

режиму, викликало в її свідомості неприйняття стереотипів совєтської любові та 

розуміння неможливості ієрофанічно-високого вияву кордоцентричного почуття у 

зомбованому пролетарському середовищі. 

Маруся кидає рішучий виклик нав’язаним радянським стереотипам життя й 

реалізує іманентну потребу жінки в одвічному фемінному щасті – освяченому 

церквою поєднанні з коханим чоловіком. Християнський обряд вінчання 

виявляється символічним кодом остаточного розриву з квазіцінностями 

соціалістичного суспільства. 

У підрозділі 4.3. «Образний конструкт «зрада» в аксіології концепту 

«любов / кохання» аргументується: жіночий ідеал абсолютної вірності формує 

аксіологічну насиченість концепту «любов / кохання», образні параметри якого 

охоплюють, окрім вірності й відданості, їх етичну протилежність – зраду. Для 

жінки-авторки діалектика кохання – не лише субстантивний міжособистісний 

зв’язок двох людей. Часто це й розмикання кола закоханих іншою особою, що 

імплікує психоемоційний конструкт «зрада» і модифікує модель так званого 

«любовного трикутника», який у жіночому дискурсі не зажди однозначний. Так, у 

дилогії «Оля» та «Хуртовина гряде» Ярослава Острук здійснила успішну спробу 

з’ясувати причини і складні механізми зради. Авторка опрацювала мотив не так 

свмої фізичної зради, скільки її духовно-кордоцентричний аспект: з погляду моралі 
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Явдошка вірна своєму, хай і нелюбому, чоловікові, незважаючи на його тиранічне 

ставлення до неї. 

Трагізм героїні зумовлює її кохання до загиблого на війні Михайла, з яким 

вона мріяла побратися. Кожен новий день із Федором ставить Явдошку в ситуацію 

опосередкованої зради. Тамоване роками кохання заявляло про себе особливо 

вночі («Часто уночі думаю про него»). Ці гадки – своєрідна ілюзія втечі, вихід із 

кола духовного страждання та болю. Така репрезентація мисткинею зради 

унеможливлює однозначне потрактування її як деструктивного асоціатива 

невірності. Адже, залишаючись абсолютно відданою чоловікові, жінка водночас не 

зрадила ретроспективний простір і сутність власного кохання. 

Розгерметизацію суспільних умовностей у сприйнятті образного конструкта 

«зрада» з інтерпретаційною його неоднозначністю явило оповідання «На 

натягненій струні» зі зб. «Чотири сонця» Докії Гуменної. У центрі твору – юна 

дівчина Антося, начальник експедиції Клим Гордієвич і його дружина Катерина 

Михайлівна. Мисткиня так моделює концепт, що обидві героїні перебувають в 

орбіті кохання до Клима, взаємної у нього з кожною жінкою. Образний конструкт 

«зрада» стає тим смисловим каркасом, який об’єднує героїнь довкола чоловіка з 

максимальним ступенем довіри однієї до одної. Кожна усвідомлює, що ніколи не 

переступить морально-етичну грань: Катерина не опуститься до підозр та 

ревнощів, а Антося не стане розлучницею. 

Утім, жіноча проза середини ХХ ст. аж ніяк не ідеалізує жіночу вірність. Про 

це свідчать тексти, в яких зрада героїні до кінця не усвідомлюється нею як злочин 

проти кохання. Приміром, Стефа Ракович з роману «В обіймах Мельпомени» Дарії 

Ярославської свою провину перед чоловіком, котрому зраджувала довгі роки, 

визнала лише в момент важкого життєвого випробування. Трагічна іронія полягає в 

тому, що якраз у складній ситуації Стефа відчула справжність почуття до людини, 

котра в усіх життєвих обставинах залишалася вірною їй, а саме до чоловіка. 

Любовні стосунки персонажів в малюванні авторки доводять: справжнє кохання 

здатне на всепрощення.  

Окремий масив літературного опрацювання образного конструкта «зрада» 

становлять ті жіночі твори, що поповнили українську літературу психологічним 

інваріантом зрадженого кохання. Мова про феномен новітньої покритки ХХ ст. як 

репрезентативну постать української прози. Зокрема, оповідання «Паранька» (зб. 

«З потоку життя») Іванни Чорнобривець одразу ставить читача перед драматичним 

фактом: дівчина вагітна, а її хлопець категорично вимагає позбутися дитини. Він 

не усвідомлює того, що цим нищить і ненароджене дитя, і стосунки з коханою 

людиною. Героїня перебуває у стані фрустраційної невизначеності, намагається 

віднайти новий сенс власного існування в дитині. Зваблена та зраджена коханим, 

вона поповнила галерею образів жертв гедоністичних примх чоловіка, стала 

покриткою новітньої доби. У щасливому фіналі чоловік усвідомлює свою провину. 

Назагал це самобутня спроба пошуку письменницею нових форм вираження 

концепту «любов / кохання», прикметна нейтралізацією образного конструкта 

«зрада», художня проекція гармонійного духовного світу Іванни Чорнобривець й 

усього жіночого письменства.   
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У підрозділі 4.4. «Жіноча самотність як екзистенційно-онтологічний 

модус кохання» зазначається, що художні виміри жіночого досвіду любові 

індукують образне розширення смислового поля концепту любові за рахунок того 

виду кохання, який виникає внаслідок відсутності емоційного відгуку на почуттєві 

вібрації та приводить до внутрішньої екзистенції самотності. 

Глибше осмислення самотності в семантичній парадигмі концепту повною 

мірою можливе лише в момент виходу із силового поля любові під впливом 

суб’єктивних детермінант її втрати чи об’єктивних факторів. Так, героїня повісті 

«Те, що роз’єднує» Ярослави Острук Клементина, втративши чоловіка, 

замикається у собі, ізолює й герметизує почуттєву сферу, пов’язану з коханим. 

Складається враження, ніби її самотність добре нею осмислена: у такий спосіб 

Клементина намагається вберегти образ коханого для внутрішньої з ним 

комунікації. 

Якщо в попередньому творі жіноча самотність виникає у результаті 

фатальної, але й природної, невідворотності втрати чоловіка, то в оповіданні 

«Образ над прірвою» (зб. «Помилка доктора Варецького») Марії Струтинської 

самотність головної героїні Мурки визначена війною, що навіки розлучає дівчину з 

її коханням. Незахищеність людського існування підкреслено неможливістю 

вберегти кохання від тиску зовнішніх обставин, що врешті призводить до його 

втрати й вимушеної самотності.  

Смерть як вихід з герметичного кола самоти знаходить героїня оповідання 

«Ельф» (зб. «Бузковий цвіт») Марії Цуканової. Твір також відсилає до трагічних 

подій Другої світової війни, зокрема вивезення окупантами української молоді на 

примусові роботи до Німеччини. Утім, це стало лише історичним тлом для 

зображення іншої, не менш трагічної ситуації – драми кохання, людей із різних 

сторін фронту. 

Висока духовність героїні Ельзи ріднить її з українським остарбайтером 

Іваном, спроможним збагнути глибини внутрішнього єства дівчини. Поступове 

зближення молодих людей зроджує перше почуття любові. Часова парадигма для 

двох самітників замикається тільки тоді, коли герої потрапляють у безпечний 

простір фантасмагоричного світу, який виконує, крім оберегової, ще й функцію 

центрування почуттів. Однак любов, котра рятує обох від самоти, виявляється 

беззахисною перед ницою приземленістю прагматичного оточення, не здатного 

сприйняти духовний наратив. Так долю закоханих руйнує людська жорстокість. 

Процес умирання Ельзи письменниця моделює як перехід у потойбіччя, що постає 

в контурах метафоричної семантики втечі від самотності до вимріяного кращого 

світу. 

У низці творів дискурс «любові й кохання, герметизований самотністю 

персонажів, розмикається ними за комунікативною допомогою епістолярію, 

оскільки інтимний лист є суб’єктивним віддзеркаленням самотнього серця й здатен 

долати комунікативну блокаду самоти.  

В оповіданні «Дві» (зб. «Чотири сонця») Докії Гуменної динаміку конфлікту 

вибудувано саме за посередництва любовного епістолярію. Усталене розмірене 

життя молодого викладача і гарного сім’янина Романа Вернигори порушує лист від 
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невідомої, студентки Настусі, – оголена правда самотнього серця дівчини. 

Відданість почуттю не підносить дівчину на вершину емоційного екстазу, а 

занурює в «безодню». Через ситуацію нерівності (викладач / студентка) кохання 

стає для дівчини тим фактором, який інтеріоризує жіночу екстравертність почуттів 

внутрішньою екзистенцію самотнього їх переживання. Водночас самотність 

примушує героїню розірвати блокаду герметизму, вийти із закулісся власних 

страхів та безмовності. Драма нерозділеного кохання в трагічній розв’язці замикає 

коло самоти довкола героїні. Фінал переконливо вивершив історію персонажів, 

споріднених екзистенцією самотності (у Докії Гуменної – фемінного модусу 

трагічного кохання). 

У підрозділі 4.5. «Любов / кохання»: сенсорно-перцептивна рецепція 

концепту» доводиться: аксіологічна важливість і художня виразність концепту 

«любов / кохання» набуває образної повноти ліро-епічної репрезентації завдяки 

залученню  сенсорного компонента.  

Попри інтровертні механізми протікання любові, у структурі перцептивних 

каналів її концептуалізації письменницями домінантна роль належить 

візуалізованим сенсорним компонентам. Так, сенсорно-візуальна естетизація 

концепту наявна і тоді, коли об’єкт почуття перебуває поза межами візуального 

сприйняття закоханого, як в оповіданні «Дві» (зб. «Чотири сонця») Докії Гуменної. 

Головний герой особисто не знайомий із закоханою в нього дівчиною, тому 

візуальне декодування образу відбувається через емоційну інтенсивність її листів, 

що корелюють із сенсорною оцінкою безпосереднього сприйняття («Я бачу Вас 

ясно з листів і Ви мені подобаєтесь»). 

Консолідація сенсорних ознак аксіологічних характеристик концепту «любов 

/ кохання» досягається аудіальним компонентом його перцепції. Це дає можливість 

сприйняти любов через динаміку внутрішньої напруги почуттів. У повісті 

«Провалля» Ярослави Острук аудіальна перцепція  почуттєвого зосередження 

героя на об’єкті кохання здійснюється через тембральну характеристику голосу 

коханої. Рідкісні зустрічі інтенсифікують сенсорно-перцептивне осягнення її 

образу, втіленням якого стають акустичні особливості мовлення («У вас такий 

гарний, ніжний голос!»).  

Намагаючись максимально точно верифікувати кохання, мисткині залучають 

сенсорно-перцептивний потенціал одоративної образності, що вносить свою лепту 

в мозаїчну розбудову чуттєвого концепту «любов / кохання», непідвладного 

раціональному сприйняттю. Сенсорна парадигма концепту «любов / кохання» 

позбавлена прямого перцептивного наповнення запахом (на відміну від, наприклад, 

звукового оформлення). Так, Семен Трусевич з повісті «Наречений» Оксани Керч 

асоціює образ коханої із запахом квітки («пахуча квіточко моєї молодости»), що 

надає їй додаткової оцінної характеристики. 

Тісно пов’язана з одоративною сенсорикою в реалізації концепту «любов / 

кохання» густативна перцепція його почуттєвого потенціалу. Зауважмо: 

використана письменницями смакова універсалія не кладеться у площину прямих 

густативних перцепцій, а символічно переосмислюється в асоціативні образні 

конструкти. Так, емоційною густативною реакцією закоханого в Галину Сагата  
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прикметне оповідання «Кайтарма» (зб. «Жадоба») Докії Гуменної. Тут відчуття 

приємної насолоди («Твої уста солодкі, як мед!») формуються після поцілунку на 

підставі підсвідомого зіставлення смаку. Маємо оцінний компонент почуттєвої 

сфери протагоніста, виражений фізіологічною реакцією перцептивно-густативної 

сенсорики, що оприявнює стан закоханості.  

Художнє розширення перцептивних меж концепту «любов / кохання» 

позначалось і залученням компонентів тактильної сенсорики. У контексті 

сенсорної перцепції концепту «любов / кохання» саме тактильна сенсорика 

виконує головну роль у чуттєвій естетизації концепту. Це пов’язано, ймовірно, з її 

психоемоційною верифікацією, яка в руслі енергетичного взаємодоповнення 

передбачає максимальну фізичну близькість до об’єкта кохання. Наприклад, 

моделювання прагнення Галини загоїти моральні та фізичні рани Андрія («Море 

житейське» Олени Василевої) засноване на виражальних можливостях тактильної 

перцептивності («Ніжно пестила відморожені пальці. Раптом схилилася, 

поцілувала їх…»). Тут мисткиня задіює тактильні відчуття м’якої фактури з 

арсеналу художньої семантики, наповнює їх естетичним кодом інтимності, що 

атестує  любов не на експліцитному рівні її вербалізації, а сенсорно-перцептивним 

потенціалом здогаду. Тому тактильною сенсорикою мисткині віднаходять той 

сакральний код філософії кохання, який передає ідеальну повноту осягнення 

любові в її буттєвих координатах простого дотику до рідної людини. 

ВИСНОВКИ 

Сучасна глобалізаційна парадигма людини у світі та динаміка її реалізації 

позначені антропоцентричними маркерами гендерної асиметрії в 

індивідуалізованій матриці сприйняття дійсності. Драматичний конфлікт 

біполярної соціальної моделі «фемінне / маскулінне» з одновимірним його 

усвідомленням у межах  винятково патріархальних реалій світобудови 

детермінував стереотипний модус вторинності жінки та її культурних практик. 

Чітка демаркаційна грань між статями, інспірована ранніми цивілізаційними 

артефактами культури, починаючи від старозавітних догм гріховної природи 

жінки, античних дистрибуцій ієрархічного перерозподілу соціально-побутових 

ролей, виявлених у міфології і зафіксованих філософськими трактатами 

Ксенофонта Афінського, Аристотеля, Теофраста й гомерівським епосом; 

патріархальною упослідженістю середньовічної епохи з абсолютною 

підконтрольністю жінки та інквізицією як формою розправи з непокірністю і 

вільнодумством; ренесансною уніфікацією значеннєвості жінок різних суспільних 

щаблів та першими паростками емансипаційних проявів (листи «Про рівний або 

нерівний гріх Адама і Єви» Ізотти Ногароли); просвітницьким поклонінням культу 

жінки, що, з одного боку, уможливило її опосередкований вплив на суспільні 

процеси, а з іншого – інтенсифікувало проблему потенційних можливостей жінки 

не тільки як слабкої статі, а й рівноправного чоловікові суб’єкта соціального 

процесу (маємо на увазі емансипаційні праці Мері Волстонкрафт та Олімпії де 

Гуж). Унаслідок цього відбулась трансформація суспільної свідомості ХІХ 

століття, що стала відправною точкою виелімінування жіночого питання, 

винесення його на порядок денний патріархального суспільства.  
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Свідченням не лише декларування «жіночого питання», а й активної 

реалізації його прогресивним жіноцтвом був пошук активних форм суспільного 

творення нової реальності, починаючи від суфражистського руху як модусу 

гендерної рівноваги й закінчуючи художніми практиками першорядного 

мистецького значення, наприклад, творчий набуток сестер Бронте чи Джордж 

Еліот, що, поза сумнівом, сприяло представленню жінки соціокультурному 

дискурсу доби.  

На початку ХХ століття ідеї Сімони де Бовуар, Елейн Шовалтер, Елен Сіксу, 

Юлії Крістєвої, Джудіт Батлер та ін. надали проблемі жіночої емансипації 

феміністичних контурів, де центральним об’єктом стає категорія «іншої», що 

вивело жіноче питання в площину ціннісних вимірів жіночої правди буття й у 

подальшому дало можливість представницям нового покоління українського 

фемінізму (Тамара Гундорова, Соломія Павличко, Віра Агеєва, Ніла Зборовська, 

Оксана Забужко, Людмила Таран та ін.) по-своєму осмислити внутрішній 

драматизм жінки, її роль і значення у вітчизняному й культурно-глобальному 

контексті.  

Унаслідок історико-драматичних подій в Україні перших десятиліть ХХ 

століття, що призвели до процесу біфуркації літератури на діаспорну й 

«материкову», жіноча проза набуває специфічних національних ознак і 

кваліфікується в діаспорній її частині як спадщина фемінного красного 

письменства. Воно репрезентує горизонти жіночої картини світу концептуальними 

вимірами аксіологічних домінант й генетично не протиставляється, а доповнює 

вітчизняний «двоколійний» літературний процес жіночим досвідом та 

осмисленням буття. Водночас унікальність феномена жіночої прози української 

діаспори обумовлена іманентними ознаками жіночого авторства фемінного 

наративу. Ця художня творчість абсорбувала як традиції української класичної 

літератури (митець і мистецтво на послузі нації й державницьких інтересів, роль 

жінки в житті Батьківщини), так і плюралізм транспозиційних впливів літератури 

«вільного» світу, виявлених здебільшого в координатах психологізму, зокрема 

жіночого. 

Своєрідна жіноча авторська модель світу потребує валідної верифікації її 

суб’єктивно-модальних, когнітивних й онтологічних констант у межах фемінного 

дискурсу. Саме художній концепт став іманентним інструментом ретрансляції по-

жіночому суб’єктивних підходів до конкретизації буття в їх аксіологічних вимірах. 

Він національно маркує творчість мисткинь, адже трафаретно накладає 

індивідуалізовані ментальні матриці на етностереотипи народу й робить це у спосіб 

образних репрезентацій ідіосфери авторки як сукупного квалітативу соціальних, 

емоційно-оцінних, символічних, асоціативних і – що найголовніше – ціннісних 

значень. Вони формують конгломеративну модель художнього концепту шляхом 

образних його виявів та реалізації ідейного навантаження твору, яке через 

авторську оперативну систему продукує концептуальний простір тексту: концепт 

«Батьківщина» виражається крізь призму ідейних маркерів боротьби за її волю, 

туги, віри в Бога тощо. 
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Когнітивні механізми ретрансляції жіночої картини світу, які відбиваються у 

фемінній прозі української діаспори за допомогою ключових концептів, 

об’єктивуються ціннісно. Аксіологічні концепти, з одного боку, зберігають 

суб’єктивно жіночу ціннісну інформацію, а з іншого – співвідносяться із 

загальнолюдськими, національними та міжчасовими критеріями в їх історичній 

парадигмі, набуваючи трансцивілізаційних ознак. Етична прагматика аксіологічних 

цінностей виявляється в трансформації аксіосфери реципієнта, формуванні 

аксіологічного ідеалу, верифікованого діахронічними та міжнаціональними 

вимірами універсалізму й доведеного до рівня спільного знаменника аксіологічної 

матриці буття. Функціональне навантаження естетичних цінностей, які втілює 

художня література, полягає у формуванні в читача потреби сприймати світ через 

посередництво категорій краси і гармонії. Тому аксіологічний концепт матиме 

впливогенний ефект лише за умови узгодження його морально-етичної ваги зі 

глорифікаційною формою вияву.  

Ґрунтуючись на сучасних дослідженнях аксіології як науки, можемо 

констатувати, що ціннісні концепти жіночої прози української діаспори 

диференціюються за тривимірною шкалою на загальнолюдські, суспільні та 

особистісні. До першої групи зараховуємо концепт «Батьківщина», в основі якого 

лежать онтологічні параметри генетичної прив’язаності до локусу місця 

народження («мала вітчизна») з такими його виявами, як мова, звичаї, традиції, 

обряди тощо. Друга група представлена концептом «жінка», соціально 

детермінованим унаслідок гендерного протиставлення. Аксіологічне наповнення 

концепту обумовлене суспільною згодою про спеціальне ставлення до жінки, що є 

мірилом моральної свідомості й духовного універсуму народу. Третю групу 

репрезентує особистісно ціннісний концепт «любов / кохання», індукований 

пізнанням внутрішнього світу особистості через емпірично засвоєний почуттєвий 

досвід, який підноситься до рівня духовного абсолюту, здатного в жіночому епосі 

на офірну самопожертву.     

Специфічно жіночий (як берегині духовних святостей роду й народу) спосіб 

актуалізації українського буття через етнопедагогічну естафетність національних 

цінностей втілено в концепті «Батьківщина». Виховна модальність творів жіночої 

прози діаспори виявляється в активній інтеріоризуючій функції, особливо на 

молодого реципієнта, який ніколи не бачив землі предків. Крайобраз далекої, милої 

серцю Батьківщини, географічно й ментально віддаленої від емігрантської молоді, 

письменниці створюють, залучаючи персоніфіковані деталі етнокосмосу. Так, 

образ запічного цвіркуна з повісті «Далекий світ» Софії Парфанович, з одного 

боку, через елементи казковості тримає увагу наймолодших читачів, а з іншого – 

стає для дорослого читача «шпариною» в минуле, куди вже немає вороття.  

Художні описи українського етносвіту, починаючи від опису хати й 

закінчуючи пейзажами України, синтезовано «працюють» на моделювання 

цілісного концепту «Батьківщина», проте не переобтяжують увагу реципієнта 

екстенсивними етноінформативними подробицями. Вони, навпаки, зацікавлюють 

вихопленими з національного контексту тими інтеріоризуючими маркерами, які, на 

думку мисткинь, можуть заінтригувати молодь ефектністю обрядової актуалізації 
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(фольклорна образність обрядодії водіння коня в повісті «Далекий світ») чи 

пригодницькою історичною драматизацією національного дискурсу 

(гостросюжетні поневіряння родини Диких та їхнього собаки Фіка з повісті «Такий 

він був… (Історія одного пса)» Софії Парфанович, синекдохально осмислені як  

трагічні сторінки історії нації), що стає дієвим фактором національно-виховної  

аксіологізації підростаючих поколінь. 

Художня імплементація жіночою прозою діаспори аксіологічного концепту 

«Батьківщина» в суспільно-історичній парадигмі ХХ ст. об’єктивована крізь 

призму національної екзистенції під обухом червоного тоталітаризму трагедією 

голодомору («Без лікарів і священників, без могил і хрестів» Олени Звичайної); 

підпільною партизанською боротьбою з більшовицькою навалою, жертвами якої 

стають кращі сини України, чий подвиг в ім’я вітчизни множить патріотичний 

пафос національної нескореності («Іменем революції» Людмили Коваленко); 

в’язнично-табірними реаліями, застінками для інакомислячих («В кігтях НКВД» 

Ольги Мак). Сукупно це дає ключ до розуміння ціннісно-офірної значеннєвості 

Батьківщини й боротьби за її утвердження в житті жінки-авторки.  

Модусом розімкнення режимного апокаліпсиса стало гартування сили духу 

української нації повоєнними таборами «Ді-Пі», де закладалися підвалини для 

оприявнення правди про Україну світові. Жіноча проза діаспори концептуалізує 

портрет Батьківщини, розвінчуючи соцреалістичну догматику єдиного совєтського 

народу. У кожному творі цієї тематичної групи детальна інструменталізація 

концепту «Батьківщина» через плекання персонажами України в собі як способу її 

збереження та відкриття світові. Табори «Ді-Пі» являють їм локус свободи, хай і 

обмежений таборовими законами з нелегким трибом щоденного існування, але 

водночас це й спосіб перевірки ціннісної ваги Батьківщини в аксіологічній матриці 

мірою її присутності в житті героїв, об’єднаних єдиним духовним зв’язком з 

Україною.   

Дискурс свободи, здобутий уже у вільному світі, не приносить жінці-авторці 

соціального затишку. Навпаки – відірваність від отчих порогів стає каталізатором 

болісної ностальгії за Батьківщиною, туга за якою виливається в корпус творів з 

домінантною проблемою екзистенційної самоти на чужині. Художній масив 

жіночої прози української діаспори на поверхню аксіологічної реальності виносить 

концепт «Батьківщина» у двовалентному його мистецькому виразі: в 

ностальгійному фокусі пасивної авторефлексії та в активній ревіталізації образу 

України поза її географічними координатами. Перша форма вираження концепту 

прикметна усвідомленням безповоротної втрати зв’язків з вітчизною й намаганням 

бодай мнемонічно культивувати її образ, позначений семантикою солодких 

спогадів й ностальгійного щему водночас (нарис «Лист звідтіля» Лесі Лисак). 

Друга форма виявляє ревіталізаційний потенціал концепту «Батьківщина» як 

модусу існування емігрантів, котрі не мислять себе поза Україною, тому 

культивують свій автентичний топос, де найменші деталі зберігають національний 

образ світу (повість «До Канади» Олександри Шпак). 

Одним із стрижнів ментальної матриці українства в художній верифікації 

жінки-авторки є ідея Бога як сакруму світоглядних засад та генетичного коду нації. 



 33 

Їх художньо вибудувано на аксіологічному перехресті жіночої релігійності й 

відданості Батьківщині. Цілком органічну контамінацію християнських і 

національних цінностей концептуалізовано в жіночій прозі української діаспори 

ідейно-смисловими експлікатами концепту «Батьківщина», – починаючи від віри в 

Бога як каталізатора боротьби за незалежність вітчизни й закінчуючи 

комунікативним потенціалом молитви у функціональному навантаженні 

сакралізованого єднання «материкової» та діаспорної частин України. 

Системне усвідомлення аксіологічної матриці жіночої прози діаспори 

виявило першорядність концепту «жінка» з художньо-конотаційною широтою 

образного спектра героїнь, що синекдохально формує цілісне бачення жіночої 

картини світу. Адже саме жінка може найбільш точно відчути й передати стан 

особистої душі, описати свої взаємини з оточенням, репрезентувати бачення себе в 

соціумі і ставлення соціуму до себе крізь гендерну призму жіночої ідентичності. 

Дистрибутивна категоризація концепту «жінка» дозволила виявити повний спектр 

репрезентації героїнь діаспорної жіночої прози 1940-60-х рр. за ознаками їх 

зовнішньо-фізіологічного, психологічного й соціально-статусного наповнення. 

Концептуальна продуманість кожного образу дає можливість осягнути авторські 

інтенції, вкладені в його художнє наповнення, дійти валідних висновків про 

аксіологічні параметри ментальності жінки. 

Іманентною формою ціннісного наповнення концепту «жінка» стає явище 

материнства, наділене в жіночій прозі діаспори сакральним ореолом святості. При 

цьому ієрофанічний акт фізіологічної репродукції в жіночому епосі – це не лише 

спосіб онтологічного утривавлення людства, а й через виховання дитини – творча 

спроба вплинути на процес гуманізації соціуму, що й аксіологізує інститут 

материнства в колективній свідомості людства. 

У правдивому відтворенні письменниць бурхливе ХХ століття детермінує 

здебільшого фатум нещасливого материнства. Сам час активізував перманентну 

боротьбу жінки за право материнської реалізації, хай і не завжди успішну (історія 

добровільного відречення від материнства як психологічно вимушеного вчинку 

заради виживання дитини у «Щасливій Ганні» Олени Звичайної). Утім, навіть у 

найдраматичніші моменти соціальних загострень в образному втіленні (Хведорка з 

дилогії «Страшна весна» і «В обіймах голодного міста» Іванни Чорнобривець) 

концепт «жінка» не зазнає аксіологічної інволюції завдяки мистецькій аргументації 

історичних реалій та по-жіночому переданій психології вбитої горем матері.  

Співіснування почуття материнської любові і пріоритетності суспільного 

завдання етнонізує образ матері в концептуальному просторі жінки, виводячи його 

в пантеон аксіологічних домінант не лише на рівні індивідуально-особистісних 

осмислень, а й національно значимих символів берегині рідної землі, яка в офіру 

Батьківщини кладе найдорожче, що в неї є – власних синів («Агафія – мати борців» 

Лесі Лисак). Материнський обов’язок сублімовано в громадянський з виведенням 

на позверхню сили духу української жінки, її готовності протистояти реаліям 

жаскої дійсності.    

Арсенал художнього увиразнення концепту «жінка» доповнює аксіологічний 

компонент архетипного образу сім’ї / родини, інкорпорований до концепту з метою 
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передати гендерно суб’єктивний досвід жінки щодо іманентного розширенння 

родини, а також реалізації в межах власноруч облаштованого структурного 

форпосту сім’ї, що дає їй одночасно відчуття затишку й соціального вираження 

(«Родина Ґольдів» Ярослави Острук). Жіноча проза української діаспори 

поглиблює архетипний образ сім’ї / родини в структурі концепту «жінка» низкою 

аксіологічних значень, серед яких, наприклад, сім’я як епіцентр збереження 

традиційних етнічних звичаїв і традицій («У Свят-вечір» Ольги Горянки) та ін. 

Множинність художньо-когнітивних ознак оригінального моделювання архетипу 

«сім’я / родина» підпорядковано аксіологічним принципам офірності в гармонізації 

сімейного простору, де, за версією письменниць, роль жінки домінантна.  

До базових жіночих цінностей, окреслених жіночою прозою діаспори 

середини минулого віку, належить кохання. Оприявлюючись у фемінному дискурсі 

психоемоційною флюїдністю почуттєвого стану особистості, концепт «любов / 

кохання» попри ментально суб’єктивний характер стає аксіологічною константою 

екзистенційної парадигми літератури ХХ ст. Передовсім маємо на увазі плекання 

концепту «любов / кохання» жіночою прозою в періоди духовної кризи 

суспільства, наприклад, за екстрем тоталітарної епохи. Специфіка представленої 

Оленою Звичайною (роман «Страх») літературної реалізації концепту  «любов / 

кохання» в часопросторових вимірах доби єжовщини зумовлена тим, що сила 

любові героїв проходить перевірку страхом перед репресивною машиною 

тоталітарної системи. Експресія страху інверсує його розуміння як фізіологічного 

способу самозбереження в площину онтологічного розуміння любові, де кохання 

потрактовано з позицій пошуку порятунку коханої людини в інфернальному хаосі 

доби. Психологічна напруженість концептуального поля любові виливається в 

історично виправдану трагічну розв’язку, проте жіноча проза не наснажує концепт 

«любов / кохання» ореолом апокаліптичної пафосності, навпаки, його віталізація 

інтенсифікована ідеєю незнищенності й нескоренності справжнього кохання, 

непідвладного убивчій експансії епохи катастрофізму. 

Доказом абсурдності й жорстокості режиму в нищенні українства і його 

ціннісної матриці стало впровадження моделі «вільного кохання» як альтернативи 

традиційним моногамним стосункам (пізніше так званого виробничого кохання). 

Інволюційні зміни нової суспільної моралі розширюють інтерпретаційний спектр 

концепту «любов / кохання», мистецьки олітературений авторками. Як художні 

посвідки доби, твори письменниць виявляють ідейний дисонанс з пропагованою 

режимом системою ціннісних координат. Жіночий епос є інструментом 

збереження сакралізаційних потенцій концепту «любов /  кохання» без 

ідеологічних викривлень більшовицькою бездуховністю, засобом відстоювання 

ціннісної картини світу українства. 

Дискурсивні практики інверсії ціннісного наповнення любові 

підпорядковувались ідеї превалювання громадянського обов’язку над 

індивідуально-особистісним. Проза Марії Цуканової, Ярослави Острук, Докії 

Гуменної, Олени Звичайної детермінувала явище фемінного нонконформізму щодо 

сприйняття нових антигуманних переконань. Пропаговані системою наносні гасла 

асиміляції виробничих й інтимних сфер в ідеологему соратництва проходять 
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аксіологічне калібрування жіночою свідомістю письменниць, які повертають 

семіотичну формулу дискурсу любові «я+ти». Аксіологічні домінанти концепту 

«любов / кохання» в жіночій прозі полемічно спрямовані проти неприродних 

совєтських моделей любові у високих регістрах жіночого сприйняття письменниць. 

Жіноча присутність у літературній матриці забезпечила естетичне 

функціонування іманентно жіночого ідеалу абсолютної вірності в любові, що 

максимально посилило аксіологічну насиченість концепту «любов / кохання», 

художньо-образний ареал якого охоплює, крім непохитної відданості, її антитезу – 

інваріант зради. Для українських письменниць зрада не завжди однозначна, позаяк 

жіноча проза подає приклади шлюбної вірності чоловікам і нерозривно-духовного 

єднання з першим – часто загиблим –коханим («Оля», «Хуртовина гряде» 

Ярослави Острук); моральної величі почуття, що не дозволяє благородному 

жіночому серцю зруйнувати сім’ю в межах любовного трикутника («На натягненій 

струні» Докії Гуменної), чи шляхетного уміння прощати й віднаходити нові сенси 

життя після чоловічої зради («Шкода плакати…» Олександри Шпак). Лякає жінку, 

як показує дзеркало фемінної прози, лише збайдужіння коханої людини. Воно 

нерідко зроджує феномен так званої новітньої покритки ХХ ст. Аксіологізація 

концепту «любов / кохання» відбувається через антитетичні любові конотативи 

брехні, зради, жорстокості й байдужості, екземпліфіковані егоцентричністю й 

гедонізмом маскулінного світу в оволодінні жінкою.   

В екзистенційній несумісності зі смисловим полем концепту «любов / 

кохання», проте психоемоційно увиразнюючи його, перебуває трансцендентне 

почуття самотності, що стає каталізатором відособлення особистості. Натомість ця 

ж самотність викликає екстатичний гомеостаз стану закоханості, консервуючи його 

в часі та просторі навіть за умови смерті одного із люблячої пари. Як показує 

жіноча проза, часто така внутрішня ізоляція, що веде до розриву із зовнішнім 

світом, – цілком осмислене відчуження задля збереження «лебединої» вірності в 

любові (Клементина в повісті «Те, що роз’єднує» Ярослави Острук).   

Самотність спричиняє двовимірність буття жінки: некомфортного реального 

та ідеалізованого, навіть фантасмагоричного світу ілюзій як модусу забуття в 

любові, бодай тимчасового. Психоемоційна екзальтація в коханні буває настільки 

сильною, що залишає жінку в силовому полі вимріяної ірреальності, де панує 

любов і гармонія, а це інколи унеможливлює фізичне повернення в контури 

самотнього існування («Ельф» Марії Цуканової). 

Комунікативний вакуум самотності жінки, драматично маркуючи концепт 

«любов / кохання» роз’єднаністю між закоханими, часто знімається за 

посередництвом любовного епістолярію («Альбатроси» Оксани Керч, «Дві» Докії 

Гуменної), який стає «автопортретом» внутрішніх переживань жінки. Любовна 

епістола дає можливість розімкнути екзистенційне коло самоти і вийти із закулісся 

власних страхів та сумнівів, однак не стає еквівалентом повного єднання 

закоханих. 

Репрезентовані жіночою прозою української діаспори аксіологічні концепти 

позначені залученням специфічно жіночих механізмів сенсорної оцінки їх 

значеннєвого наповнення. Художня сенсорика як чинник створення сюжетного 
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напруження рухає нарацію, фокусує увагу на рисах персонажів, акцентує ключові 

етапи розгортання твору. Кожен сенсоризм – зашифрована трансляція в ефір 

перцептивного простору – допомагає олітературити аксіологічну концептосферу 

жіночого прозописьма. 

Жіноча гіперчуттєвість продукує природу осягнення концепту сенсорно-

перцептивними каналами (візуальним, аудіальним, одоративним, смаковим і 

тактильним) художніх модусів авторської референції, яка здійснює передачу 

аксіологічних смислових сфер від авторки до потенційного реципієнта. Залучивши 

канали чуттєвої перцепції, мисткині не лише індивідуалізували асоціативно-

модальні деривати художнього концепту, але й через суб’єктивну емпірику 

розширили унікальний модус зображально-виражального моделювання, 

сприймання і глибокого розуміння аксіологічного наповнення концептів 

«Бітьківщина», «жінка», «любов / кохання». Чуттєві сенсоризми, покладені в 

образний каркас художнього концепту, створюють неповторні оказіональні варіації 

його емоційно-конотативної природи, надаючи концептуальним одиницям 

індивідуально-експліцитного у вияві й імпліцитного в семантиці наповнення. 

Жіноча проза 40-60-х рр. ХХ ст. уможливила повніше усвідомлення складної 

амальгами емоцій та аксіологічної матриці внутрішнього єства жінки, специфіки її 

світобачення і самовираження в літературній творчості. 
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АНОТАЦІЯ 

Супрун В.М. Аксіологічна концептосфера жіночої прози української 

діаспори середини ХХ століття : монографія. Вінниця, 2020. 416 с. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.01 – українська література. Київський національний 
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університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. Київ, 

2020. 

Дисертація являє собою перше у вітчизняному літературознавстві системне 

аналітико-синтетичне дослідження жіночої прози української діаспори середини 

ХХ ст., здійснене з урахуванням аксіологічних, гендерно-ідентичних, ментально-

духовних, соціально-історичних та еміграційно-дисперсних детермінантів. На 

основі наукового осмислення корпусу творів фемінної епіки реконструйовано 

жіночу картину світу з характерними їй ментальними цінностями. 

У роботі запропоновано власне розуміння поняття «художній концепт» і його 

реалізацію в ієрархічній системі ціннісних домінант жіночої прози середини 

минулого віку. Емпіричні узагальнення дозволили виділити домінантні 

аксіологічні концепти «Батьківщина», «жінка», «любов / кохання», які сукупно 

маркують світоглядну парадигму авторок, окреслюють фемінний модус буття 

української жінки в екзилі. З’ясовано специфіку образної реалізації ціннісних 

концептів, їхнє вартісне значення, поетикальну, ідіостильову, етичну й естетичну 

функціональність. Проаналізовано сенсорно-перцептивний потенціал власне 

жіночого сприйняття дійсності в проекції її емоційно-чуттєвої художньої 

ретрансляції. Поряд з визнаними письменницями вперше введено в науковий обіг 

імена маловідомих творчих індивідуальностей, чий мистецький набуток доповнив 

діаспорну частину українського «двоколійного» літературного процесу. 

Зрезюмовано, що жіноча проза української діаспори становить собою оригінальний 

самобутній пласт в історії українського і світового літературно-художнього 

розвою.  

Ключові слова: жіноча проза, гендерна специфіка, українська діаспора, 

концепт, літературний процес, художній образ, аксіологія, фемінність, сенсорика, 

дискурс. 

 

АННОТАЦИЯ 

Супрун В.М. Аксиологическая концептосфера женской прозы 

украинской диаспоры средины ХХ века: монография. Винница, 2020. 416 с. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.01.01 – украинская литература. Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. Киев, 2020. 

Диссертация представляет собой первое в отечественном литературоведении 

системное аналитико-синтетическое исследование женской прозы украинской 

диаспоры средины ХХ в., осуществленное с учетом аксиологических, гендерно-

идентичных, ментально-духовных, социально-исторических и эмиграционно-

дисперсных детерминантов. На основе научного осмысления корпуса 

произведений феминной эпики реконструировано женскую картину мира с 

характерными для неë ментальными ценностями. 

В работе предложено собственное понимание понятия «художественный 

концепт» и его реализацию в иерархической системе ценностных доминант 

женской прозы средины прошлого века. Эмпирические обобщения позволили 
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выделить доминантные аксиологические концепты «Родина», «женщина», 

«любовь», которые совокупно маркируют мировозренческую парадигму авторов, 

определяют феминный модус бытия украинской женщины в изгнании. Выяснена 

специфика образной реализации аксиологических концептов, их ценностное 

значение, поэтикальная, идиостилистическая, этическая и эстетическая 

функциональность. Проанализированы сенсорно-перцептивный потенциал 

собственно женского восприятия действительности в проекции ее эмоционально-

чувственной художественной ретрансляции. Наряду с признанными 

писательницами впервые введены в научный оборот имена малоизвестных 

творческих индивидуальностей, чье художественное достояние дополнило 

диаспорную часть украинского «двунаправленного» литературного процесса. 

Резюмировано, что женская проза украинской диаспоры представляет собой 

оригинальный самобытный пласт в истории украинского и мирового литературно-

художественного дискурса. 

Ключевые слова: женская проза, гендерная специфика, украинская 

диаспора, концепт, литературный процесс, художественный образ, аксиология, 

феминность, сенсорика, дискурс. 

 

SUMMARY 

Suprun V. M. Axiological sphere of concepts of women's prose of the 

Ukrainian Diaspora of the middle of the 20
th

 century: monograph. Vinnytsia, 2020. 

416 p. 

Dissertation is for gaining the degree of Doctor of Philology in the specialty 

10.01.01 – Ukrainian literature. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry 

of education and science of Ukraine. Kyiv, 2020. 

The dissertation is the first systematic analytical and synthetic study of women's 

prose in the Ukrainian Diaspora of the mid-twentieth century, carried out taking into 

consideration axiological, gender identical, mentally spiritual, socio-historical and 

migratory-dispersed determinants. Based on the scientific interpretation of the corpus of 

works of feminine epics, the female picture of the world with mental values typical to it 

is reconstructed. 

The work substantiates the evolution of the women's issue, the result of which is 

the gradual solution of women's access to cultural and artistic practices, including literary 

ones. It is the art of words that becomes a way to actualize the internal reserves of the 

female microcosm with a specifically «different» view of established stereotypes. In the 

theoretical aspect of the research, the understanding of the notion of «artistic concept» is 

offered and its implementation in the hierarchical system of value dominants of women's 

prose in the middle of the last century, where the division occurs on a gradation scale into 

universal, social and personal concepts. The specifics of the figurative implementation of 

value concepts, their beneficial meaning, poetic, idiosyncratic, ethical and aesthetic 

functionality are clarified. An attempt is made to understand the  literary texts of the 

authors through the prism of axiological concepts, which made it possible to show both 

national and socio-cultural, as well as gender features of female authorship, because the 

feminine prose of the domestic Diaspora has incorporated both the traditions of 
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Ukrainian classical literature and specifically female aspects of psychological writing. 

Therefore, each concept is a kind of encoded matrix for a detailed reading of the implicit 

world of female nature, where the categories of love, family, motherhood, faith, and 

fatherland occupy priority positions. 

Empirical generalizations allowed to identify the dominant axiological concepts of 

«Homeland», «woman», «love», which collectively mark the authors' world-view 

paradigm and define the feminine mode of an existence of a Ukrainian woman in exile. 

The semantic content of the concept of «Homeland» is found in a deep genetic 

attachment to the locus of birth and forced departure because of the dramatic events of 

the communist-socialist rampage. Consequently, women's prose of the diaspora 

represents the concept of «Homeland» from the standpoint of the emigrant existence 

outside original area in the tragic aura of totalitarianism («In the name of revolution» 

Liudmyla Kovalenko, «In the claws of NKVD» Olga Mak, «Rest» Lesia Hraplyva, etc.), 

displaced people existence («Between the banks» Dariia Yaroslavska, etc.), diaspora 

anguish for the Fatherland («Mozaika» Dokiia Humenna, «Through the window» Lesia 

Lysak, etc) and its revitalization in exile («To Canada» Oleksandra Shpak).  

The axiological concept of «woman» is formed on the principle of its figurative 

representation by bright female individualities, collectively typified by the key 

parameters of the literary functioning, the differential features of which are external-

physiological, psychological and social-status components. The leitmotif of the 

axiological concept of «woman» is the phenomenon of motherhood, which, due to socio-

historical conditions, is defined by the mode of tragedy («Four suns» by Dokiia 

Humenna, «Happy Anna» by Olena Zvychaina, «Terrible spring» by Ivanna 

Chornobryvets, etc.). 

It is established that the concept of «love» in the female prose of the Ukrainian 

diaspora also is extrapolated through the prism of the pressure of the red totalitarianism 

(«The fear» Olena Zvychaina), tested by destructive processes of the forcible 

implantation of changes in the value paradigm, inspired by the model of so-called «free 

love» («Under the black sky» Myroslava Lasovska, «A blizzard is coming» Yaroslava 

Ostruk etc.) and the rejection of it by a Ukrainian woman («Lilac color» by Mariia 

Tsukanova etc.). It is found that the axiological richness of the concept of «love» 

includes the figurative construct of «treason» («Olga» Yaroslava Ostruk, «On the other 

side of the world» Oleksandra Drahomanova etc.), as well as the existential-ontological 

modus of love – the loneliness («The mistake of doctor Varetskyi» Mariia Strutynska, 

«Albatrosses» Oksana Kerch etc.) 

The sensory-perceptual potential of the actual female perception of reality in the 

projection of its emotionally sensual artistic retransmission is analyzed. Along with 

recognized writers, the names of little-known creative individuals whose artistic heritage 

has supplemented a diaspora part of the Ukrainian «two-track» literary process were 

introduced into scientific circulation for the first time. It is obvious that the women's 

prose of the Ukrainian diaspora is an original unique layer in the history of Ukrainian and 

world literary and artistic development.  

Keywords: women's prose, gender specificity, Ukrainian diaspora, concept, 

literary process, artistic image, axiology, femininity, sensorics, discourse. 
 


