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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку літературного 

процесу основні завдання вітчизняного літературознавства пов’язані з пошуком 

шляхів відображення та вирішення проблем, що стосуються функціонування 

польської літератури не лише в європейському та світовому контексті, але й 

віддзеркалюють регіональні особливості красного письменства, як виразника 

етнічної та ментальної автентичності національної літератури. Значною 

частиною таких досліджень є вивчення мемуаристики українсько-польського 

помежів’я ХІХ ст., розвиток якої відбувався за досить складних історико-

культурних обставин. Серед грона видатних польських письменників 

пограниччя чільне місце займає художня спадщина Тадеуша Бобровського 

(19.03.1829, Терехове, Бердичівський повіт – 29.01.1894, Казимирівка, 

Липовецький повіт Київської губернії), творчість якого є, на жаль, 

маловідомою, проте актуальною та затребуваною для об’єктивного 

відображення поступу польської літератури, культури та історії Правобережної 

України позаминулого століття. Вивчення творчої спадщини видатного 

художника слова, громадського діяча й літописця епохи слугуватиме 

поглибленому відображенню українсько-польських літературних відносин та 

осмисленню не лише мистецьких, але й культурно-освітніх, суспільно-

політичних та соціально-історичних проблем доби романтизму та позитивізму.  

Мемуаристика Т. Бобровського, як важлива складова не лише польської, 

але й багатонаціональної української літератури, представлена низкою 

жанрових модифікацій, спричинених специфікою регіональної проблематики, 

генології та особливостей нарації. Дослідження проблематики має презентувати 

бачення автором художнього простору українського Правобережжя з позиції 

аксіологічних домінант епохи в літературознавчому та історико-культурному 

контекстах. Окреслення генологічної системи допомагає вписати творчий 

доробок мемуариста в існуючий канон авторів і текстів відповідної епохи та 

літературного простору. Дослідження особливостей нарації твору поглиблює 

образ автора, розкриває способи та міжтекстуальні зв’язки, що розширюють та 

збагачують художню наповненість мемуарів.  

Актуальність дослідження визначається низкою суперечностей, зокрема: 

визнанням польськомовної мемуаристики органічною складовою вітчизняної 

літератури та мимовільним сприйняттям її спадщини як доробку іншої 

культури; усвідомленням безперечної значимості мемуаристичних текстів для 

об’єктивного висвітлення історико-культурного й суспільно-політичного тла 

минулої епохи та обмеженою кількістю власне літературознавчих досліджень, 

присвячених мемуаристичній літературі.  

Мемуаристичну спадщину Т. Бобровського досліджували польські вчені 

Ю. Дунін-Карвіцький, Є. Івановський, Р. Маршицький, В. Приборовський та ін. 

У полі наукових зацікавлень вчених зазвичай знаходилося функціонування 

художнього факту та особливості стилю «Мемуарів мого життя» 

Т. Бобровського. Ф. Равіта-Гавронський та М. Ролле зверталися до творчості 

правобережного автора здебільшого як до художнього джерела відомостей про 
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знаних родичів Т. Бобровського – брата Стефана Бобровського, одного з 

очільників Січневого повстання та перекладача, драматурга й мемуариста 

А. Коженьовського, шваґра автора «Мемуарів ...» (двотомник Т. Бобровського 

«Мемуари мого життя» скорочено подається у дослідженні як «Мемуари …»; 

перший том «Мемуари мого життя. Про справи та людей мого часу» – «Про 

справи …», другий том «Мемуари мого життя. Спогади зрілого віку» – 

«Спогади …»). Ю. Перловський та Р. Яблковськa досліджували роль дядька у 

становленні особистості видатного англійського письменника Джозефа 

Конрада (Юзефа Теодора Конрада Коженьовського). В українському 

літературознавстві до творчості мемуариста зверталися І. Франко 

(індивідуальні особливості мемуарів у контексті літературного та історико-

культурного процесу) та В. Єршов (життєвий і творчий шлях Т. Бобровського, 

особливості поетики та проблематики «Мемуарів ...»). Двотомник «Мемуари 

мого життя» досліджували також М. Костриця (суспільно-політичний характер 

«Мемуарів ...» Т. Бобровського) та В. Колесник (особливості організації 

суспільно-політичної проблематики творчості автора) та ін. У полі зору 

білоруського дослідника О. Федути перебуває образ Санкт-Петербурга та 

відображення польсько-російських літературних взаємовідносини ХІХ ст. 

Аналіз наукових розвідок представлених вище дослідників засвідчує факт 

відсутності цілісного бачення «Мемуарів ...» Т. Бобровського, що залишалися 

протягом тривалого часу на периферії сучасних літературознавчих студій. Тому 

актуальність виконаної роботи продиктована потребою наукового осмислення 

основних тенденцій розвитку літературного процесу, оповідальних інтенцій та 

жанрових особливостей мемуаристичної спадщини Т. Бобровського. 

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

Дослідження виконане на кафедрі світової літератури та методик викладання 

філологічних дисциплін Навчально-наукового інституту філології та 

журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка 

відповідно до науково-дослідницької теми «Онтологія літературного твору: 

теоретико-методологічний та історико-літературний аспекти» (протокол № 5 

від 9 грудня 2010 р.) у рамках комплексного плану роботи наукового центру 

«Універсум волинського тексту». Тему дисертації затверджено на засіданні 

Вченої ради Житомирського державного університету імені Івана Франка 

(протокол № 4 від 27.11.2015 р.).  

Мета дослідження – здійснити комплексне дослідження проблематики, 

генології та особливостей нарації мемуаристики Т. Бобровського, визначити її 

специфіку та структурно-композиційні принципи організації твору. 

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 

– дослідити та систематизувати критичну рецепцію мемуаристичної 

творчості Т. Бобровського в українському та польському літературознавчому 

дискурсі;  

– здійснити аналіз історико-літературознавчої проблематики 

мемуаристичних текстів Т. Бобровського;  
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– окреслити жанрово-стилістичну та композиційну парадигму творчості 

видатного мемуариста;  

– охарактеризувати композиційні та стилістичні особливості «Листів до 

Конрада» Т. Бобровського;  

– висвітлити особливості систематизації та інтерпретації наративних 

стратегій, характерних для мемуаристичного тексту. 

Об’єктом дослідження є текстовий масив творчої спадщини 

Т. Бобровського доби пізнього романтизму та позитивізму.  

Предмет дослідження – процес еволюції проблематики доби, генологічна 

парадигма та особливості нарації в мемуаристиці, спогадах та епістолярії 

Т. Бобровського.  

Методологічна основа дослідження. Вивчення мемуаристичної 

спадщини Т. Бобровського здійснено із залученням загальнофілософських, 

загальнонаукових та конкретно-наукових методів. Загальнофілософський 

рівень формувався на основі теоретичних положень про діалектичну єдність 

національного й загальнолюдського, об’єктивного й суб’єктивного, об’єктивно-

закономірний характер суспільних явищ, формування особистості в 

мультикультурному просторі. На загальнонауковому рівні дослідження 

здійснювалося з урахуванням загальнотеоретичних принципів (історизму, 

цілісності, об’єктивності) та методологічних підходів (системного, цілісного, 

структурного). Комплекс використаних у роботі методів представлено: 

загальнонауковими (аналіз, синтез, систематизація, аналогія, узагальнення, 

порівняння), що уможливили обробку мемуаристичної літератури українсько-

польського помежів’я та інших джерел, а також низкою конкретно-наукових, а 

саме: психологічних, за допомогою яких було досліджено залежність 

мемуарного тексту від внутрішнього світу автора (естопсихологічний), 

сприйняття мемуарів як результату самоспостереження творця 

(інтроспективний), вивчення твору як засобу віддзеркалення почуттів автора 

(психоаналітичний); історичних, що застосовувалися для структурування 

досліджуваного феномену (історико-структурний) та визначення місця 

творчості Т. Бобровського в контексті мемуаристики українсько-польського 

пограниччя (історико-порівняльний); літературознавчими, що сприяли 

розумінню механізмів відображення біографії письменника у змісті його 

мемуарів (біографічний), здійсненню літературного аналізу досліджуваних 

текстів (філологічний), визначенню впливовості світоглядних позицій автора, 

історичних та соціально-політичних умов на його літературну творчість 

(культурно-історичний), забезпеченню інтерпретації мемуарної спадщини 

Т. Бобровського (герменевтичний), виокремленню наративних особливостей 

мемуарного тексту, виявленню та опису наративних структур (наратологічний). 

Теоретичну основу дослідження становлять праці І. Франка, В. Гнатюка, 

Д. Чижевського про польськомовну українську літературу; М. Бахтіна, 

Е. Касперського, Я. Кольбушевського, Ю. Лотмана, Т. Міхаловської та 

Е. Чаплеєвича про теоретичні дослідження проблеми простору в цілому та 

простору помежів’я зокрема; Ю. Бахужа, Б. Голенбіовського, Я. Камьонкi-
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Страшакової, Є. Кольбушевської про проблематику літератури епохи 

романтизму; М. Брацкої, Ю. Булаховської, Г. Вервеса, В. Єршова, Р. Кирчіва, 

М. Медицької, Є. Нахліка, Л. Оляндер, Н. Петриченко, Н. Поплавської, 

Р. Радишевського, С. Сухарєвої, О. Сухомлинова про літературу польсько-

українського пограниччя; В. Білявської, І. Веріго, Т. Гажи, В. Горобця, 

Т. Довжок, Ю. Кацемби, Н. Колошук, Л. Мороз, В. Пустовіт, І. Руденко, 

О. Скнаріної, Л. Сучкової про становлення української та польської 

мемуаристики; Т. Бовсунівської, О. Галича, Г. Мережинської, Т. Томіліної, 

С. Чорноус про генологічний аспект дослідження мемуаристики; О. Астаф’єва, 

Р. Барта, М. Бела, Ж. Женетта, Ю. Коваліва, Л. Мацевко-Бекерської, 

А. Ценського, Е. Циховської М. Шаповал, В. Шміда про особливості нарації та 

інтертекстуальності в літературі пограниччя.  

Наукова новизна зумовлена актуальністю, метою та завданнями 

дослідження. У дисертаційній праці вперше у вітчизняному літературознавстві: 

– систематизовано рецепцію мемуаристики Т. Бобровського в 

українському та польському літературознавчому дискурсі;  

– здійснено комплексний аналіз проблематики «Мемуарів ...», що має 

виразну суспільно-політичну спрямованість і віддзеркалює зміну романтичного 

світосприйняття автора на позитивістські ідеї гармонійного розвитку світу;  

– проаналізовано жанрові особливості творчості мемуариста як органічної 

складової мемуаристичної таксономії українсько-польського пограниччя, що 

демонструє явище родово-жанрової дифузії;  

– досліджено епістолярну спадщину Т. Бобровського як своєрідного 

продовження мемуаристичного тексту автора; 

– проаналізовано особливості оповідальних інтенцій мемуарів 

Т. Бобровського та різних форм нарацій, що проявляються на формальному, 

раціональному та сугестивному рівнях.  

Практичне значення дослідження. Дисертаційне дослідження може бути 

використане як для поглибленого й комплексного вивчення історії польської та 

української літератури періоду переорієнтації романтичного світогляду до 

позитивістського напрямку, так і для глибшого осмислення ролі й місця 

польської правобережної мемуаристики України, в тому числі і творчість 

Т. Бобровського в ХІХ ст. Дисертаційна праця може мати практичне 

застосування для написання наукових розвідок, розробки курсів лекцій, 

написання монографій та підручників з історії української та польської 

літератури ХІХ ст. та регіонального літературознавства.  

Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати дисертаційного 

дослідження здобуто безпосередньо автором і відображено в наукових 

публікаціях, виконаних без участі співавторів. 

Апробацію результатів дослідження здійснено в процесі її обговорення 

на засіданнях кафедри світової літератури та методик викладання філологічних 

дисциплін ННІ філології та журналістики ЖДУ ім. І. Франка. Положення 

дисертації були апробовані під час виступів та доповідей, виголошених автором 

на вісьмох наукових конференціях різних рівнів:  
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міжнародних – «Традиція – сучасність, пограниччя: письменство, освіта, 

історія» (Київ – Умань, 2015 р.); «Славянские литературы в контексте мировой» 

(Мінск, 2015 р.); «Mohortowskie Kresy – czasy i ludzie wieków minionych» 

(Lublin, 2016 r.); «Conrad’s Footprints» (Люблін – Львів – Житомир, 2016 р.); 

«Іван Франко і польська культура» (Київ, 2016 р.); «Debiuty Mickiewicza, 

debiuty romantyków. Tradycje – strategie – idee – język» (Białystok, 2018 r.);  

всеукраїнських – «Джозеф Конрад: час, простір, пам’ять» (Бердичів, 

2017 р.);  

наукових семінарах – «Літературно-мистецький простір Волині-

Житомирщини: історія та сучасність (до 155-ї річниці від дня народження І. Я. 

Падеревського)» (Житомир, 2015 р.); «160-річчя від дня народження Джозефа 

Конрада» (Житомир, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення й результати дослідження викладено в 5 

публікаціях, розміщених у фахових наукових виданнях, та 8 статтях, 

опублікованих в інших виданнях.  

Структура дисертаційного дослідження. Робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (230 позицій) та додатка. Загальний обсяг роботи – 219 

сторінок, із них основного тексту – 192 сторінки.  
 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми, її зв’язок з науковими програмами 

й планами, визначено об’єкт та предмет дослідження, сформульовано мету й 

завдання, окреслено теоретико-методологічну основу, зазначено наукову новизну, 

практичне значення та ступінь дослідження проблеми, наведено відомості щодо 

апробації представлених результатів та структуру роботи.  

У першому розділі «Теоретичні аспекти дослідження мемуаристики 

Т. Бобровського» розглянуто основні вектори аналізу мемуаристики 

Т. Бобровського в діахронії та синхронії літературознавчого дискурсу, досліджено 

творчість мемуариста в контексті українського та польського літературного 

процесу.  

Підрозділ 1.1. «Рецепція творчості письменника в польській 

літературно-критичній думці» присвячений дослідженню місця «Мемуарів 

мого життя» Т. Бобровського в польському літературному процесі початку 

ХХ ст. Перше видання мемуаристичної спадщини письменника під назвою 

«Мемуари» у 1900 р. залишило помітний слід у літературному житті першої 

половини ХХ ст. Зазначено, що творчий доробок мемуариста ставав об’єктом 

зацікавлення таких учених, як Ю. Дунін-Карвіцький, Є. Івановський, 

Р. Маршицький, В. Приборовський та ін.  

Сучасники Т. Бобровського відзначали, що творчість мемуариста 

характеризується масштабністю викладу подій, надмірною деталізацією та 

скрупульозністю в зображенні навколишньої дійсності, наявністю досить 

великої кількості анекдотів та шокуючих випадків із життя польської шляхти 

Правобережжя. Доведено, що елементи в’їдливої іронії та сарказму, які 
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використовував мемуарист під час опису сучасників «Мемуарів», призвели до 

того, що в рецепції творчості Т. Бобровського були присутні більшою мірою 

емоційні зауваження, ніж літературознавчий аналіз.  

У підрозділі зазначається, що літературне життя другої половини ХХ ст. 

стало часом забуття для мемуаристичної спадщини автора, незважаючи на 

перевидання «Мемуарів мого життя» у 1979 р. під редакцією Ст. Кєнєвіча з 

ґрунтовними виправленнями й доповненнями.  

У підрозділ 1.2. «Мемуаристика Т. Бобровського у дослідженнях 

вітчизняних критиків та літературознавців» виявлено, що першим 

українським дослідником мемуаристичної творчості Т. Бобровського став 

І. Франко. В полі зору науковця знаходилися проблеми освіти, виховання й 

занепаду давньошляхетської минувшини, а також аналіз соціально-історичного 

явища балагульщини. І. Франко підкреслював, що «Мемуари ...» мають 

аксіологічну значущість не лише для польського літературознавства, але й для 

поступу української наукової думки. 

На сучасному етапі розвитку української наукової думки окремої уваги 

заслуговують праці В. Єршова, який здійснив художній аналіз тексту та 

стилістичних особливостей двотомника «Мемуари ...». Епічність викладу, 

енциклопедизм та літературно-краєзнавчий аспект «Мемуарів …» привернули 

увагу М. Костриці та В. Колесник. Білоруський науковець О. Федута досліджує 

особливості образної системи та проблематики польсько-російських 

взаємовідносин у частині, присвяченій навчанню мемуариста в Санкт-

Петербурзі. 

З’ясовано, що науковці досліджували життєвий шлях мемуариста, 

характерні ознаки авторського стилю, аналізували загальні характеристики 

творчості та окремі проблеми. Проте додаткового вирішення потребує 

розширене дослідження основних тенденцій розвитку літературного процесу, 

оповідальних інтенцій та генологічних особливостей мемуаристики 

Т. Бобровського. 

У підрозділі 1.3. «Теоретико-методологічні засади вивчення творчості 

мемуариста» акцентовано увагу на загальних питаннях розвитку української 

мемуаристики, особливостях зображення історії та теорії польськомовної 

літератури Правобережної України вітчизняними й польськими науковцями, 

дослідженні найбільш вагомих праць із теорії мемуаристичних жанрів, що в 

сукупності відкривають можливості для глибшого  осмислення й узагальнення 

основних текстуальних концептів Т. Бобровського – проблематики, жанрових 

модифікацій, стильових дефініцій, наративів та ін.  

Наукові напрацювання польських та вітчизняних учених становлять 

теоретичне підґрунтя для аналізу мемуаристики Т. Бобровського. Дослідження 

М. Брацкої, Ю. Булаховської, Г. Вервеса, В. Гнатюка, В. Єршова, Р. Кирчіва, 

Є. Нахліка, Л. Оляндер, Р. Радишевського, С. Сухарєвої, О. Сухомлинова 

актуальні для розкриття глибинного змісту двотомника «Мемуари мого життя» 

і вписують творчість видатного літописця українсько-польського помежів’я в 

загальний літературний контекст Правобережної України ХІХ ст. Наукові 
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погляди Ю. Бахужа, Ф. Бентковського, Ст. Буркота, Б. Гадачека, Е. З. 

Віхровської, М. Домбровської-Партики, М. Жмігродської, А. Ковальчикової та 

Р. Любас-Бартошинської розширюють уявлення про творчість видатного 

мемуариста в контексті романтичної та позитивістської естетики. 

У другому розділі – «Проблематика творчості мемуариста» – досліджено 

основні питання «Мемуарів мого життя. Про справи та людей мого часу» 

Т. Бобровського, що мають виразну суспільно-історичну спрямованість, 

розглянуто трансформацію ідеї гармонійного розвитку Правобережжя у творі 

«Мемуари мого життя. Спогади зрілого віку», проаналізовано проблему 

занепаду шляхетської минувшини, що розкривається в комплексі питань, 

розташованих здебільшого на периферії авторської нарації. 

Підрозділ  2.1. «Інтерпретація суспільно-історичних проблем 

українсько-польського помежів’я ХІХ століття у „Мемуарах мого життя. 

Про справи та людей мого часу”» Т. Бобровського становить дослідження 

основних проблем першого тому «Мемуарів ...». Творча спадщина митця 

відзначається глибокою компетенцією, всебічним аналізом епохи та тонкими 

спостереженнями людської натури. Енциклопедичне, скрупульозне й 

деталізоване відтворення історико-культурних подій у мемуарах сформувало 

багаторівневу систему проблематики.  

Твір «Про справи ...» має тенденційну суспільно-історичну спрямованість. 

Виявлено, що під час дослідження проблемного комплексу мемуаристики 

Т. Бобровського для аналізу широкого діапазону проблем епохи, збереженого 

та відтвореного мемуаристом, варто послуговуватися не лише хронологічним 

принципом дослідження, а й принципом авторського вибору питань. Митець, 

формуючи остаточний варіант твору в зрілому віці, селекціонує факти, спогади, 

документи, що веде до своєрідної градації значення події. Це призвело до того, 

що важлива історична проблематика розкривається мемуаристом через 

соціально-побутовий контекст.  

З’ясовано, що проблема освіти й виховання, як комплекс проблем широко 

представлених у творчості мемуариста,  репрезентуються через юнацькі 

спогади про навчання в гімназії та університеті. Проблематика впровадження 

російського законодавства на території краю, несправедливого урядовця та 

русифікації розкриваються автором через опис випадків із буденного життя 

польської шляхти. Такі наслідки повстання 1831 р., як питання примусового 

віддалення від рідного простору, усвідомлення зради батьківщини й 

переслідування польських та українських організацій, розглядаються крізь 

призму авторських родинних спогадів дитинства та описів літературно-

салонного життя Правобережжя. Проблема «свій – чужий» розкривається у 

численних вставних сюжетах, серед яких є, наприклад, трагічна новела про 

неможливість кохання між дівчиною-польською та російським солдатом. Таке 

сплетіння різних проблематик дає змогу читачеві розширити своє уявлення про 

суспільно-політичне життя Правобережжя ХІХ ст.  

У підрозділі  2.2. «Трансформація ідеї гармонійного розвитку 

Правобережжя в „Мемуарах мого життя. Спогадах зрілого віку”» 
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простежено еволюцію світоглядних орієнтирів автора. У «Спогадах ...» 

Т. Бобровський, на відміну від попереднього тому, оминає подробиці сімейного 

життя й сконцентровує увагу на суспільно-політичному житті Правобережної 

України. Позитивістські тенденції простежуються в інтенціональності твору, 

що має сприяти національному розвитку майбутнього покоління, поширенню 

ідеї демократичного поступу суспільства, що в подальшому, за задумом 

мемуариста, мусить призвести до відновлення польської державності. 

Частина «Мемуарів мого життя. Спогадів зрілого віку» Т. Бобровського, 

присвячена проблематиці селянського питання, відзначається такими ознаками, 

як сухість викладу матеріалу, навмисне позбавлення художньої образності, 

подекуди надмірна деталізація. Манера письма має риси судового протоколу. 

Мемуарист включив до змісту твору ретельно збережену документацію 

редакційних комісій і подає проекти та деякі нотатки, надані членами 

Волинського й Подільського комітетів А. Жищевським, В. Гурським та 

Ю. Ролле. Автор також розміщує в додатку «Петицію шляхти Київської 

губернії 1860 р.». Такий конволютний принцип організації мемуарів 

Т. Бобровського використовується як засіб підвищення інтелектуалізації тексту. 

Проблематика Кримської війни розкривається мемуаристом за допомогою 

засобів, притаманних романтичним тенденціям першого тому «Про справи ...». 

Розповідь ведеться емоційно зацікавленим розповідачем, стрижневий сюжет 

переривається вставними сюжетами ґавендарного характеру, наявні яскраво 

виражені авторські рефлексії. Під час опису Січневого повстання 

Т. Бобровський подає факти безсторонньо, а наратор виступає літописцем 

подій. Дещо інша тональність простежується у спогадах про життя брата 

автора, суспільно-громадського діяча Стефана Бобровського. Наратор не 

просто наводить факти, а подає розлогі роздуми про мотиви суспільно-

політичної діяльності близьких, внаслідок чого констатує, що Січневе 

повстання забрало кращих представників польської шляхти Правобережжя. 

Глибокий аналіз епохи наштовхує автора на висновок про необхідність 

функціонування твору, який би став своєрідним порадником гармонійного 

поступу суспільно-політичного життя Правобережжя. 

Підрозділ 2.3. «Занепад шляхетської минувшини як проблемний 

комплекс у творчості мемуариста» презентує дослідження питань, що досить 

часто знаходяться на периферії авторської нарації. Зазначено, що проблема 

ексдивізії (стягнення боргів за рахунок майна) розкривається мемуаристом за 

допомогою фактажності та насиченості тексту цифрами, що є проявом 

позитивістських тенденцій у творчості Т. Бобровського. Цей процес призводить 

до занепаду шляхетських резиденцій, що часто супроводжується образом 

руїни – символу не лише занепаду колишньої матеріальної величі дворянства, 

але й морально-етичних цінностей давньої Польщі. Проблеми конформізму та 

«правобережної ейфорії», висвітлені мемуаристом як духовна руйнація 

суспільства, зображені в численних сюжетних вставках комічного змісту.  

Особливу увагу в творчості Т. Бобровського приділено явищу 

«балагульщини», що розглядається як результат деградації та деморалізації 
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тогочасної молоді, яка, з одного боку, не змогла належним чином реалізуватися 

в сучасному світі за допомогою лицарських орієнтирів, а з іншого – як протест 

проти застарілого суспільного устрою. Проблеми суспільної депресії та 

занепаду давніх традицій виливаються в «Мемуарах ...» мотивом туги за 

шляхетською минувшиною. Одним із проявів суму за старими часами, 

порядками та звичаями є тенденційне використання пейзажу, як, наприклад, 

пейзажної замальовки Житомира. У лаконічному, сухому, а подекуди 

протокольному викладі спогади про природу околиць Житомира вражають 

своєю пишністю та образністю, підкреслюють винятковість змісту. Такий 

підхід до художніх рефлексій пейзажу є поштовхом до розгортання висновків 

про історичне минуле краю та про ностальгійні рефлексії, які стосуються 

передусім старошляхетської минувшини. Образний краєвид, в контексті досить 

«аскетичної» нарації, стимулюють реципієнта мемуарів до досить уважного 

прочитання та вчитування, адже це поодинокий опис пейзажу у «Мемуарах ...».  

Питання суспільної депресії, «правобережної ейфорії», конформізму та 

занепаду шляхетських традицій розкриваються в описах подій не лише після 

Листопадового, але й Січневого повстання. Така двоплановість, за задумом 

автора, демонструє необхідність повернення державності демократичними, а не 

збройними методами. 

У третьому розділі – «Генологічні особливості мемуаристичних текстів 

письменника» – досліджено характерні риси та принципи формування 

жанрових особливостей двотомника «Мемуарів мого життя» та «Листів до 

Конрада» Т. Бобровського. 

Підрозділ 3.1. «Жанрово-стильові особливості мемуарів» становить 

дослідження характерних особливостей «Мемуарів ...» як органічної складової 

мемуаристичної таксономії українсько-польського пограниччя ХІХ ст. 

Асиміляція на рівні жанрів та їхніх модифікацій віднайшла своєрідне 

забарвлення та функціональне наповнення у творчості мемуариста. 

Виявлено, що текст першого тому «Про справи ...» насичений численними 

вставними сюжетами романних жанрів, які стали проявом романтичних 

тенденцій, провідних для автора на початку його літературної творчості. 

Наступний том «Спогади ...» позначений позитивістськими тенденціями та має 

іншу тональність. Автор більшу увагу приділяє суспільно-політичному 

контексту, стиль викладу лаконічний, наукоподібний та практично позбавлений 

образності. Якщо том «Про справи ...» містить велику кількість подій зі 

приватного життя мемуариста, то другий сконцентрований на його громадській 

діяльності. Т. Бобровський свідомо створює сюжетні лакуни, оминаючи 

спогади, що стосуються виховання доньки та опікунства над двадцятьма 

сиротами із шляхетських родин. Автор титулує другий том підназвою, жанрова 

домінанта якої вказує на спогади, що, на відміну від жанру мемуарів, описують 

значно ближчі для автора події.. Проте обидва томи об’єднуються спільною 

назвою та становлять єдину жанрово-стилістичну систему.  

«Мемуари ...» визначені автором як модифікація приватних або домашніх. 

Однак широкий спектр проблематики відносить твір до суспільно-історичних 
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мемуарів. Просторовий принцип та специфіка використання у творі місця 

ріднять їх із дефініцією правобережних мемуарів. Виявлено, що деякі 

композиційні частини в творі Т. Бобровського мають одну стильову 

особливість, як, наприклад, нотування подій, що надає йому риси щоденника. 

Переміщення автора-наратора у просторі та імітація теперішнього часу дають 

змогу говорити про наявність у «Мемуарах ...» ознак жанру подорожі. 

Розміщення в творі відносно відчужених частин сюжетно завершених текстів 

різних жанрів вказує на використання принципу конволютизації. З’ясовано, що 

нашарування романтичного стилю, виявленого в тексті досить великою 

кількістю вставних сюжетів, функціонує поряд із дискретними вкрапленнями, 

які подекуди набувають рис судового протоколу та історичного документа й 

відображають позитивістський світогляд автора.  

У підрозділі 3.2. «Функціонування малих жанрових форм у «Мемуарах 

мого життя» розглянуто композицію мемуарів Т. Бобровського, яка, з одного 

боку, ілюструє особливості та специфіку авторського мислення, є досить 

традиційною і тримається на фабульному стрижні розгортання історичного 

часу та причинно-наслідковому розташуванню подій. З іншого ж, численні 

вставні сюжетні елементи – розповіді, новели, анекдоти, ґавенди та фацеції – 

ускладнюють архітектоніку мемуарів та насичують його додатковими 

властивостями, що мають винятково малі жанрові форми, серед яких 

оповідність, новелістичність, анекдотичність, ґавендарність і нарисовість.  

Досліджуючи функціонування малих жанрових форм у «Мемуарах ...», 

варто відзначити, що композиція твору залежить не лише від індивідуального 

стилю письма мемуариста, але й від специфіки написання та формування 

чистопису. Т. Бобровський протягом життя вів певні нотатки і навіть 

щоденники. Проте упорядковувати твір Т. Бобровський почав у досить 

поважному віці. Таким чином мемуаристичний текст проходив два етапи 

авторської «цензури»: спочатку молодого й енергійного хронікера, потім 

суворого п’ятдесятирічного цензора й укладача. Бажання автора зберегти 

щонайменшу деталь спонукало його побудувати оповідь із великою кількістю 

вставних елементів, у якій були численні уточнення, посилання, пояснення і 

постійне коментування подій. Пройшовши такий складний процес редагування, 

«Мемуари ...» стали відображенням формування та переосмислення світогляду 

автора. Досліджуючи особливості функціонування малих жанрових форм у 

мемуарах Т. Бобровського, необхідно також врахувати той факт, що твори за 

життя автора не видавалися і тому не випробували «канонічної» авторської 

композиції, яка в обох виданнях належить його укладачам. Отже, розглядаючи 

композицію «Мемуарів ...», варто звернути увагу на те, що укладачами в різних 

текстуальних сегментах виступали як і правонаступники мемуариста, так і його 

редактори.  

Акцентовано увагу на тому, що використання вставних сюжетів є однією з 

композиційних особливостей «Мемуарів ...», основна мета яких – створення 

стильових контрастів викладу. Крім естетичної функції, такі елементи є 
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засобом додаткової характеристики суспільних процесів, подій та персонажів, 

служать для вираження авторського індивідуалізму.  

Підрозділ 3.3. «„Листи до Конрада” в системі жанрового розмаїття 

мемуаризованих творів Т. Бобровського» становить спробу дослідження 

епістолярію Т. Бобровського як своєрідного органічного вплетення в 

генологічній структурі мемуаризованих творів Правобережжя. Досліджено, що 

всі композиційні частини «Листів до Конрада» (Джозеф Конрад – англійсько-

польський письменник-мариніст, племінник та вихованець Т. Бобровського) 

виконують певні функції: презентування стосунків між автором та реципієнтом, 

підсилення емоційності, опис події, розповіді, виявлення прихильності та ін. 

Встановлено, що перші листи (1869 – 1870) мемуариста до племінника 

пронизані моралізаторським змістом та мають дидактичний характер. 

Тональність наступних змінюється. Автор приймає на себе роль не лише 

опікуна та порадника, але й друга, тому в текстах епістолярія з’являються 

роздуми Т. Бобровського про майбутнє, аналіз економічного та політичного 

стану в країні. Стиль пізньої кореспонденції суголосний із загальним стилем 

«Мемуарів ...», особливо з другим томом. У таких листах манера викладу суха, 

розповідь має риси реферування суспільно-економічної інформації краю, 

позбавлена родинно-побутових спогадів, текст насичений економічною та 

політичною термінологією.  

На відміну від мемуарів, у кореспонденції Т. Бобровського переважає 

лінійний характер сюжету, практично відсутні фрагменти розмов, оповідань та 

анекдотів. Характерною ознакою стилю листів є використання великої 

кількості сентенцій, фразеологізмів, народних афоризмів. Зазначено, що однією 

з помітних рис епістолярію Т. Бобровського є використання іншомовних слів та 

конструкцій. Автор використовує латинські сентенції переважно в листах, які 

мають моралізаторсько-педагогічний зміст, а французькі здебільшого служать 

для підвищення інтелектуалізму тексту. В пізніших листах зустрічаються 

англійськомовні вкраплення, що мали б показати підтримку та зблизити дядька 

з Джозефом Конрадом, який на той час отримав британське громадянство. 

У «Листах до Конрада», як і в іншим мемуаристичних творах 

Т. Бобровського, простежується перехід від романтичного світосприйняття, де 

в центрі є особистість, до позитивістської ідеї гармонійного розвитку 

особистості через пізнання. Таким чином «Листи до Конрада» стали своєрідним 

продовженням мемуаристичного макротексту Т. Бобровського. 

Четвертий розділ – «Наративні стратегії в мемуаристиці 

Т. Бобровського» – присвячений дослідженню оповідальних інтенцій, образу 

автора, особливостям функціонування інтертекстів та моделей регіонального 

феномену в «Мемуарах ...» Т. Бобровського.  

У підрозділі 4.1. «Типологія нарації в мемуарах Т. Бобровського. Образ 

наратора» з’ясовано, що в творчості мемуариста наявні різні форми нарації, які 

проявляються на кількох рівнях. 

Формальний рівень характеризується одночасним функціонуванням 

гомодієгетичного наратора героя-оповідача та гетеродієгетичного розповідача – 
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безпосереднього учасника подій. Також простежуються елементи наратора-

спостерігача, коментатора подій та всезнаючого скрупульозного хронікера, 

який набирає рис екстрадієгетичного. Фрагменти розповіді про суспільно-

політичну діяльність автора позбавлені авторського індивідуалізму, що 

характеризує наратора як невтручального або нейтрального. Поступаючись 

місцем один одному, залежно від функції оповіді, вони реалізують основну 

наративну схему «від колиски – до могили». Автор пригадує час та місце свого 

народження, перші спогади дитинства, навчання в гімназії, університеті, 

початок професійної та громадської діяльності, подружнє життя, злети та 

падіння на кар’єрній службі. Однак загальноприйняті принципи нарації у творі 

митця доповнюються та розширюються, виходячи за межі класичної побудови.  

Під час аналізу особливостей наративу творчості Т. Бобровського на 

раціональному рівні звернено увагу на «помилки», допущені автором у тексті. 

Несвідомі, які мають характер аберації пам’яті, та свідомі, як засіб маніпуляції, 

куди входять певні сюжетні лакуни та прийом замовчування. Процес 

пригадування в персоніфікованій частині «Мемуарів ...», що ґрунтується на 

сенсуальній пам’яті, набирає іншої, емоційнішої тональності. При аналізі 

особливостей наративу мемуарів Т. Бобровського на рівні, який забезпечує 

нарататорові навіювання певних думок, відзначено, що всі наративні структури 

спрямовані на передачу основної думки твору реципієнту, який в очах автора 

постає як високоосвічений, інтелектуальний шляхтич-поляк Правобережжя. 

Т. Бобровський розробив власну наративну стратегію, яка повинна сприяти 

передачі цінної інформації прийдешнім поколінням, стати застереженням від 

допускання помилок та джерелом пошуку для вирішення суспільно-політичних 

проблем, що виникатимуть під час формування у майбутньому власної 

державності.  

У підрозділі 4.2. «Інтенціональна інтертекстуальність як стратегія 

творчості письменника» з’ясовано, що «Мемуари ...» Т. Бобровського 

відзначаються широким спектром інтертекстуальних зв’язків, частина яких 

продиктована вимогами часу, інша ж підпорядковується вибору автора та 

носить інтенціональний характер.  

Інтертекстуальність у творчості знаного мемуариста розглянуто як 

комплекс інтертекстів кількох типів. Так, за допомогою епіграфа з «Енеїди» 

Гомера автор не лише передає певну тональність та настроєвість 

висловлювання, але й вписує трагедію знищення польської державності у 

світовий історико-літературознавчий контекст. Зближення або віддалення 

мовлення наратора й оповідача перетворюють «Мемуари ...» на правдоподібний 

художній твір та забезпечують наближення історії до читачів, які отримують 

інформацію безпосередньо від учасника подій, експліцитного розповідача, 

мовлення якого звучить без «очевидного» втручання автора. Автор, 

використовуючи в творі наслідування стилів, притаманних малим жанровим 

формам, розбавляє сухий виклад матеріалу цікавими історіями, що виконують 

рекреативну функцію. Звернення до цитат та алюзій виконує додаткову 

функцію підсилення емоційної виразності тексту.  
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Цитування в мемуарах Т. Бобровського має значний іншомовний 

компонент. Для підсилення інтелектуалізації тексту автор «Мемуарів ...» 

використовує у своїй творчості поодинокі інтертекстуальні вставки 

українською, німецькою, італійською, англійською, грецькою та іспанською 

мовами. Найбільш вживані запозичення – із французької, латинської та 

російської мов, що були продиктовані вимогами часу та підвищують рівень 

фактажності й енциклопедичності тексту, деталізують його та окреслюють коло 

можливих реципієнтів. У творчості митця іншомовні конструкції досить часто 

використовуються як допоміжний елемент для побудови комізму в численних 

вставних сюжетах. У процесі аналізу функціонування міжтекстових зв’язків у 

творчості Т. Бобровського зазначено, що всі інтертекстуальні паралелі 

спрямовані на виконання зазначених вище функцій, об’єднаних, у свою чергу, в 

єдину наративну стратегію, що полягає у свідомому виборі різних 

інтертекстуальних засобів для передачі інформації прийдешньому поколінню 

крізь призму авторського світосприйняття. 

Підрозділ  4.3. «Ретроспективна модель регіонального феномену. 

Ностальгічний дискурс» представляє тадеушо-бобровську модель світу 

«Мемуарів ...», що акумулювала в собі художню систему світу польського 

шляхтича, модель мемуариста-романтика та письменника-позитивіста. 

Витворена автором складна художня конструкція є емоційною та водночас 

інтелектуальною рецепцією світу з потужним ностальгічним дискурсом.  

Художня модель мемуариста-шлятича тяжіє до реалістичного методу, до 

об’єктивізму та типологічності. Автор скрупульозно нагромаджує історичні 

відомості, власні спостереження та розповіді свідків. Мемуарист перенасичує 

текст численними вставними сюжетами, деталями, роздумами ретро- та 

проспективного характеру, що в сукупності стають своєрідним матеріалом для 

розкриття авторського «Я» на тлі суспільно-історичних подій. Структура 

художнього простору мемуариста-романтика унаочнюється через зображення 

давньошлятетської Польщі та юнацьких переживань. Т. Бобровський, 

упорядковуючи твір на схилі життя, намагався оформити свої спогади з 

якнайбільшою безсторонністю, проте переживання періоду навчання автора, 

що ґрунтуються на основі сенсуального сприйняття, залишають значний 

відбиток на художній моделі описаного світу, романтизуючи його та надаючи 

виняткового характеру. Зазначено, що спогади наповнені ностальгічним 

дискурсом і  проявляються в тузі не лише за дитинством, але й за тією 

шляхетською величчю, якою був сповнений край та простір Правобережжя. 

Митець, упорядковуючи «Мемуари ...» вже наприкінці життя, селекціонує 

художній матеріал таким чином, що твір мовби перетворюється, згідно позиції 

мемуариста, на історико-літературний документ, покликаний сприяти 

гармонійному розвитку прийдешнього покоління всього краю. Подібні 

позитивістські настанови яскраво проявляються у «Спогадах ...», стиль яких 

має певні риси судового протоколу та очевидного маскування авторського 

індивідуалізму, а текст перенасичується цифрами та інформацією 
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нехудожнього змісту, що в сукупності відображає концепцію мемуариста-

позитивіста. 

Вищепредставлені художні моделі просякнуті наскрізною ностальгічною 

тональністю з виразною тенденційністю до ретроспективності.  Мемуариста-

романтика та мемуариста-позитивіста у творчості Т. Бобровського варто 

розглядати як нероздільні елементи єдиного цілого, адже саме реляції між ними 

створюють складну систему художнього світу «Мемуарів ...», що стала 

невичерпним джерелом інформації про життя Правобережної України ХІХ ст. 

У висновках представлено основні підсумки дисертаційного дослідження. 

Здійснений аналіз критичної рецепції творчості Т. Бобровського в 

польському та українському науковому дискурсі дає змогу говорити про те, що 

«Мемуари мого життя» органічно вписалися в літературний простір 

Правобережної України початку ХХ ст., ставши сенсаційним явищем. Елементи 

в’їдливої іронії, сарказму, шокуючі випадки та анекдоти, детальність та 

скрупульозність у зображенні довколишньої дійсності у творчій спадщині 

мемуариста не залишилися на маргінесі досліджень тогочасної критики.  

Польські та вітчизняні літературознавці створили ґрунтовну основу для 

аналізу мемуаристики Т. Бобровського в контексті вивчення польськомовної 

літератури доби романтизму та позитивізму. У полі зору дослідників 

знаходилися події пограниччя, проблематика та особливості індивідуальної 

манери авторського письма. Дослідження поетичних особливостей 

«Мемуарів ...» Т. Бобровського представлено працями польських науковців: 

Ю. Дунін-Карвіцького, Є. Івановського, Р. Маршицького, В. Пшиборовського, 

Ф. Равіта-Гавронського, М. Ролле та ін. Українську сторону цього питання 

презентують ґрунтовні студії І. Франка (вперше у вітчизняному науковому дискурсі 

підкреслив виняткову літературно-історичну цінність мемуарів Т. Бобровського), 

В. Єршова (розглядає «Мемуари ...» як невід’ємну частину мемуаристики 

українсько-польського пограниччя Правобережжя ХІХ ст.), а також М. Костиці і 

В. Колесник (краєзнавчий та історико-літературний аспект). У білоруському 

літературознавстві перший частковий переклад та коментар провідного твору 

видатного правобережного письменника здійснив О. Федута. 

Поглиблений аналіз проблематики мемуаристичних текстів 

Т. Бобровського уможливив висновок про те, що наскрізним елементом у 

системі проблематики «Мемуарів ...» стало явище занепаду шляхетської 

минувшини. На сторінках двотомника це питання розкривається в комплексі 

проблем: занепаду шляхетських резиденцій та давніх традицій, конформізму, 

«правобережної ейфорії», суспільної депресії. Автор розкриває також важливі 

суспільні питання, серед яких занепад освіти (інтерпретовано як засіб 

маніпуляції з боку царської влади, що сприяло соціально-культурній деградації 

шляхти Правобережжя), «свій – чужий» (презентовано мемуаристом як 

безпосередню проекцію політичного протистояння Польщі та Росії) та наслідки 

Листопадового й Січневого повстань (арешти, репресії, вигнання й 

переслідування).  



15 

 

У пізніших спогадах мемуариста романтичні рефлексії трансформуються у 

фундаментальний аналіз епохи. На думку автора, Правобережжя довгий час 

перебувало в інтелектуальному та моральному занепаді, тому молодь 

потребувала нового вектора духовного розвитку. Для реалізації цієї 

позитивістської ідеї Т. Бобровський під час розкриття таких проблем, як 

селянське питання, Кримська війна та Січневе повстання, часто жертвує 

образністю й художністю викладу, намагаючись наблизитися до лапідарного й 

сухого, іноді протокольного стилю викладу матеріалу, створюючи сюжетні 

лакуни, не акцентуючи увагу на спогадах особистісного характеру. Такі риси, 

за задумом автора, перетворюють мемуари на своєрідний підручник для 

гармонійного поступу суспільно-політичного життя Правобережної України, в 

якому виразно звучить критика російського самодержавства. Зазначені 

проблеми здебільшого знаходяться в центрі авторської уваги і, як калейдоскоп, 

відтворюють унікальну дійсність українського Правобережжя та вписують її в 

європейський контекст.  

Окреслення генологічних характеристик творчості видатного мемуариста 

дає змогу визначити «Мемуари ...» Т. Бобровського як складне жанрово-

стильове утворення мемуаристичної літератури Правобережної України ХІХ ст. 

Перший том – «Про справи ...» – ґрунтується на романтичному світосприйнятті, 

натомість у другому – «Спогади ...» – домінують позитивістські тенденції, темп 

подієвості призупиняється, відкриваючи можливість для ширших соціально-

політичних узагальнень та аналітичних осмислень. 

«Мемуари ...» Т. Бобровського, відповідно до широкого спектра 

проблематики, відносяться до суспільно-історичних мемуарів, однак сам автор, 

щоб приглушити соціальний аспект, визначив їхню жанрову модифікацію як 

приватні (домашні). Встановлено також, що вони тяжіють до жанрової дефініції 

правобережних мемуарів за просторовим принципом систематизації. Виявлено, 

що мемуаристика Т. Бобровського має певні ознаки щоденника (нотування 

подій) і подорожі (переміщення наратора в часопросторі), а розміщення в творі 

відносно відчужених частин сюжетно завершених текстів свідчить про 

використання принципу конволютизації макротексту, що дає можливість 

реципієнту подивитися на проблему з різних точок зору. Жанрові особливості 

«Мемуарів ...» Т. Бобровського обумовлюють особливості сюжету та 

архітектоніки твору. Сюжет відзначається дискретними ознаками з численними 

дигресивними вставками, що на рівні макротексту утворюють уривчастий, 

новелістичний характер оповіді. Твір побудовано з досить великою кількістю 

пояснень, уточнень, підсторінкових астеріксів та постійним коментуванням 

подій. Композиційні особливості створили умови для функціонування в тексті 

«Мемуарів ...» великої кількості вставних сюжетів, що мають жанрову 

характеристику ґавенд, анекдотів, новел або фацецій. Такі вставні елементи є 

засобом додаткової характеристики подій і персонажів та створюють стильові 

контрасти викладу, що, в свою чергу, дає змогу говорити про вишуканість та 

винятковість твору. Жанрово-стилістичні особливості мемуаристичної 

спадщини Т. Бобровського вказують на наближення тексту до романного 
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стилю, що відповідає загальним тенденціям поступу художньої літератури 

другої половини ХІХ ст. 

Під час дослідження сімдесяти двох збережених та видрукуваних листів 

Т. Бобровського до Джозефа Конрада виявлено, що «Листи до Конрада» мають 

чітку композиційну структуру. Специфічні родинні привітання та вступ 

вказують на близькі стосунки між учасниками листування. Характерною 

ознакою стилю основної частини листів Т. Бобровського є використання 

значної кількості сентенцій, фразеологізмів, народних афоризмів та 

іншомовних слів. Автор досить часто послуговується виразами з латинської 

(підсилення морально-етичної сторони листів), французької (підвищення 

інтелектуалізму тексту) та англійської (підтримка племінника, який отримав 

британське громадянство) мов. Закінчення здебільшого підкреслює вікову 

дистанцію між суб’єктами листування. Т. Бобровський у ранній кореспонденції 

не допускав своєрідного панібратства і підтримував образ хоча й суворого, 

проте справедливого опікуна. Подальше використання новаторських підписів, 

що не відповідають граматичним правилам скорочення, свідчать про те, що 

автор нівелює субординаційність відносин «опікун – підопічний» і сприймає 

адресата як рівного собі. 

Ранні (1869 – 1870) листи мемуариста пронизані моралізаторським 

змістом та мають дидактичний характер. Тональність наступних змінюється, в 

текстах епістолярію з’являються роздуми Т. Бобровського над проблемами 

економічного й політичного розвитку краю. Манера викладу пізніх листів 

(1870-ті – 1893) до Джозефа Конрада відзначається сухістю та ліпідарністю 

викладу, відсутністю родинно-побутових спогадів. Розповідь має риси 

реферування соціально-економічної інформації, а текст наповнений 

юридичною та політичною термінологією. Вищепредставлені риси суголосні 

«Мемуарам ...», що також мають виразне суспільно-історичне спрямування. У 

«Листах до Конрада» простежується перехід від романтичного світосприйняття 

до позитивістської ідеї гармонійного розвитку особистості через пізнання. 

Таким чином, «Листи до Конрада» стали своєрідним продовженням 

мемуаристичного тексту Т. Бобровського.  

Дослідження оповідальних інтенцій у «Мемуарах ...» Т. Бобровського 

детермінують одночасне функціонування гомодієгетичного наратора героя-

оповідача, гетеродієгетичного – безпосереднього учасника подій розповідача, 

наратора-спостерігача, коментатора подій та всезнаючого скрупульозного 

хронікера, який набирає рис екстрадієгетичного. Поступаючись місцем один 

одному в залежності від функції оповіді, вони реалізують основну наративну 

стратегію, яка застережує читачів від скоєння помилок у процесі вирішення 

суспільно-політичних проблем, що виникають під час формування власної 

майбутньої державності.  

У роботі встановлено, що інтертекстуальність у «Мемуарах ...» 

Т. Бобровського збільшує правдоподібність викладених фактів, забезпечує 

наближення історії до читачів, вписує рецепцію трагедії польської державності 

у світовий історико-літературний контекст, підсилює інтелектуалізм та 
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емоційну виразність тексту, виконує рекреативну функцію. Використання 

широкого спектру інтертекстуальних зв’язків є ще однією наративною 

стратегією автора, що носить інтенціональний характер та полягає у свідомому 

виборі різних інтертекстуальних засобів для передачі інформації майбутнім 

поколінням крізь призму авторського світосприйняття. 

Аналіз ретроспективної моделі регіонального феномену дав змогу 

встановити наступне: тадеушо-бобровська модель світу у «Мемуарах ...» 

акумулювала в собі художню реальність правобережного шляхтича, модель 

мемуариста-романтика та письменника-позитивіста; витворена автором складна 

художня конструкція є емоційною та водночас інтелектуальною рецепцією 

світу з потужним ностальгічним дискурсом; реляції між мемуаристом-

романтиком та мемуаристом-позитивістом створюють складну систему 

художнього світу творчої спадщини мемуариста, що стала невичерпним 

джерелом інформації про літературно-історичне життя Правобережної України 

ХІХ ст. 
 
 
 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Бондарчук О. Функціонування малих жанрових форм (ґавенд, анекдотів 

і новел) у мемуарах Т. Бобровського. Українська полоністика. Вип. 12. 

Філологічні науки. Житомир, 2015. С. 15–25. 

2. Бондарчук О. Рецепція творчості Т. Бобровського в літературно-

критичній думці. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з 

регіональних проблем. № 27. Житомир, 2016. С. 145–150. 

3. Бондарчук О. Типологія нарації в «Мемуарах мого життя» 

Т. Бобровського. Вісник Житомирського державного університету імені Івана 

Франка. Філологічні науки. Вип. 1 (87). Житомир, 2018. С. 42–47. 
 

Статті у наукових періодичних виданнях іноземних держав: 

4. Бондарчук О. Інтенціональна інтертекстуальність мемуарів 

Т. Бобровського. Іnternational academy journal Web of Scholar. Vol. 5 (23). 

Warsawa, 2018. S. 36–43. 

5. Бондарчук О. Трансформація ідеї гармонійного розвитку Правобережжя 

в «Мемуарах мого життя. Спогадах зрілого віку» Т. Бобровського. Science and 

Education a New Dimension. Philoligi. Vol. VII (56). Budapest, 2019. S. 7–10. 

 

Статті в інших виданнях: 

1. Бондарчук О. Функционирование малых жанровых форм гавенд и 

новелл в мемуарах Т. Бобровского. Славянскія літературы ў кантэксце 

сусветнай. Да 750-годдзя з дня нараджэння Дантэ Алiг’еры i 85-годдзя 

Уладзіміра Караткевіча. Матэрыялы XII Міжнароднай навуковай 

канференцыі. Мiнск, 22 – 24 кастрычніка 2015 г. У дзвюх частках. Частка 1. 

Мінск : Выдавецкі центр БДУ, 2015. С. 282–289. 



18 

 

2. Бондарчук О. Новелістичний характер мемуарів Т. Бобровського. 

Київські полоністичні студії. Т. ХХVII. К. : Університет «Україна», 2016. 

С. 53–62. 

3. Бондарчук О. Persona inkognito або недооцінений літописець. Полілог. 

№ 4. Житомир, 2016. С. 7–10. 

4. Бондарчук О. Мемуари Тадеуша Бобровського в сприйманні Івана 

Франка. Київські полоністичні студії. Т. ХХІХ: Іван Франко і польська 

культура. К. : Університет «Україна», 2017. С. 171–177. 

5. Бондарчук О. Шкільні спогади мемуариста Т. Бобровського. Полілог. 

№ 5. Житомир, 2017. С. 4–7. 

6. Бондарчук О. Роль Тадеуша Бобровського у становленні Джозефа 

Конрада-письменника. Джозеф Конрад: час, простір, пам’ять: матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 160-річчю з дня 

народження письменника (Бердичів, 28–29 вересня 2017р.). Житомир : Вид. 

О. О. Євенок, 2017. C. 68–71. 

7. Bondarczuk O. Pamiętnik mojego życia Tadeusza Bobrowskiego: strategie 

narracyjne tekstu. Świat Wincentego Pola: ziemia Pola, Mohortowskie kresy. Lublin : 

Wydawnictwo KUL, 2017. S. 321–330. 

8. Бондарчук О. Функціонування фацецій у мемуаристиці Т. Бобровського. 

Полілог. № 6. Житомир, 2018 р. С. 8–11. 
 

 

 

АНОТАЦІЯ 

Бондарчук О. М. Мемуаристика Т. Бобровського: проблематика, 

генологія, наративні стратегії. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.01.03 – література слов’янських народів». – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2019. 

Дисертація є першим системним дослідженням в українському 

літературознавстві «Мемуарів мого життя. Про справи та людей мого часу», 

«Мемуарів мого життя. Спогадів зрілого віку» та «Листів до Конрада» відомого 

польського письменника-мемуариста Тадеуша Бобровського (1829 – 1894).  

У роботі простежена літературно-критична рецепція творчості мемуариста 

в польському та українському науковому дискурсі, представлена історико-

літературознавча структура проблематики та жанрова характеристика 

мемуаристичних текстів автора, проведений аналіз наративних стратегій 

«Мемуарів ...».  

Доведено, що творча спадщина Т. Бобровського є аксіологічною 

складовою польськомовної літератури українсько-польського помежів’я 

ХІХ ст. 

Ключові слова: Т. Бобровський, мемуаристика, епістолярій, романтизм, 

позитивізм, польсько-українське пограниччя, генологія, нарація, 

інтертекстуальність.  
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АННОТАЦИЯ 

Бондарчук О. М. Мемуаристка Т. Бобровского: проблематика, 

генология, нарративные стратегии. – Рукописъ. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.01.03 – литература славянских народов. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 

2019. 

Диссертация является первым системным исследованием в украинском 

литературоведении «Мемуаров моей жизни. О делах и людях моего времени», 

«Мемуаров моей жизни. Воспоминаний зрелого века» и «Писем к Конраду» 

известного польского писателя-мемуариста Т. Бобровского (1829 – 1894). 

В работе исследуется литературно-критическая рецепция творчества 

мемуариста в польском и украинском научном дискурсе, представлена 

историко-литературоведческая структура проблематики и жанровая 

характеристика мемуаристических текстов автора, проведен анализ наративных 

стратегий «Мемуаров ...» 

Доказано, что творческое наследство Т. Бобровского является 

аксиологической составляющей польскоязычной литературы украинско-

польского пограничья ХІХ в. 

Ключевые слова: Т. Бобровский, мемуаристика, эпистолярий, романтизм, 

позитивизм, польско-украинское пограничье, генология, наррация, 

интертекстуальность. 
 

 

 

ANNOTATION 

Bondarchuk O. M. Memoiristics of T. Bobrovskyi: Problematic Issues, 

Genology, Narrative Strategies. – Manuscript.  

Thesis for a Candidate Degree in Philology, Speciality 10.01.03 – Slavic 

Peoples Literature. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The thesis is dedicated to the study of the main tendencies of the literary 

process development, narrative intentions and genre features of the memoiristic 

heritage of T. Bobrovskyi, namely “Memoirs of My Life. On the Affairs and People 

of My Time”, “Memoirs of My Life. Mature Age Memoirs”, “Letters to Conrad” and 

other memoir texts. 

The theoretical aspects analysis of the creative legacy of T. Bobrovskyi in the 

diachrony and synchrony of literary discourse suggests that the two volume 

“Memoirs ... ” has become the object of interest of many famous critics. Yu. Dunin-

Karvitskyi, Ye. Ivanovskyi, R. Marshytskyi, V. Pshyborovskyi, F. Ravita-

Gavronskyi, M. Rolle introduced the reception of the work of the memoirist in the 

literary criticism of that time, which hadrather subjective character. The reviewers 

noted that memoirs  was characterized by thesignificant social problems, the author's 

attraction to detailing the presentation, almost complete lack of extensive 

descriptions, porters and landscapes. I. Franko, for the first time in the Ukrainian 
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scientific discourse, conducted a literary analysis of the work of the Polish nobleman. 

Scientific interests of V. Yershovincludes not only the biography and socio-political 

activities of Bobrovskyi, but also an artistic analysis of the text and stylistic features. 

V. Kolesnik and M. Kostritsia focus on the ethnographic aspect of the work of the 

memoirist. 

The comprehensiveanalysis of the historical-literary structure of the problems of 

memoirs texts by T. Bobrovskyi suggests that the problems of the first volume have a 

clear socio-historical orientation. The author’s selection of facts, memoirs and 

documents led to gradation of the value of the event. Therefore, an important 

historical issue is always disclosed through the social and everyday context in the 

memoirs. “Memoirs of My Life. Mature Age Memoirs” reflects the positivist 

orientations of the author. The memoirist, often sacrificing imagery and artistic 

presentation, transforms “Memoirs ... ” into a complex structure of an era with certain 

features of a political treatise. A profound analysis of the era pushes the artist to the 

conclusion that the work should become a kind of adviser to the harmonious progress 

of the socio-political life of the Right-bank Ukraine. 

The outline of the genological characteristics of the memoir legacy of an 

outstanding memoirist suggests “Memoirs ... ” is a complex genre-style formulation 

of the Polish-Ukrainian border of the 19th century, with typical characteristics of a 

positivist outlook and elements of romantic tendencies. Assimilation at the level of 

genres and their modifications has found a peculiar color and functional content in 

the work of the memoirist. Defined by the author as private, “Memoirs ... ” is 

characterizedby the expansion of problems into socio-historical issues. The spatial 

principle and the use specifics in the creation of place and space allow them to be 

attributed to right-bank memoirs. The creative array of memoirists has certain 

features of the diary and travel. The placement of the alienated parts of the completed 

texts indicates the use of the principle of convolution, which the author uses to 

enhance the factuality and intellectualization of memoirs. 

Having analyzed the narrative dimension of T. Bobrovskyi's memoiristics, it 

should be noted that the author, while working on his masterpiece, used the property 

of a well-established literary tradition and, at the same time, subordinated it to his 

own individual style, which led to the formation of various types of narration in the 

text. By giving way to each other, depending on the narration function, they 

implement various narrative schemes, the main of which is the type “from cradle to 

grave”, which increases the level of objectivity and encyclopedicity of the text. The 

text contains unconscious “mistakes” made by the author in the text, which are called 

aberration of memory, and conscious as a means of manipulation, which include 

certain plot gaps and acceptance of silence. The author depicts the recipient as a well-

educated, intelligent gentry Pole of the Right-bank Ukraine. The author's narrative 

strategy is to direct the future generation to decisions that would contribute to the 

formation of their own statehood. 

Key words: T. Bobrovskyi, memoiristics, epistolary, romanticism, positivism, 

Ukrainian-Polish borderland, genology, narration, intertextuality. 


