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АНОТАЦІЯ 

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

Чайки. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.01.01 – українська література. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України, Київ, 2017.  

Дисертація присвячена дослідженню творчості української письменниці 

Людмили Олексіївни Василевської (дівоче прізвище Березіна) (1861 – 1927), 

відомої під псевдонімом Дніпрова Чайка. Пропонується нова інтерпретація ролі 

митця в літературному процесі межі століть та акцентується увага на 

поглибленому вивченні жанрово-стильових особливостей малої прози.  

Постать літераторки висвітлено на тлі доби, відзначені домінанти 

авторського стилю, тематика, жанрове розмаїття  її спадку, поданого в річищі 

літературного процесу періоду помежівʼя. Детально реконструйовано 

біографію з цілісним відтворенням літературного шляху, відстежено етапи 

еволюції творчої манери, здійснено аналіз ідейно-художніх шукань, періодів 

письменницької активності та спадів, що сприяє розкриттю феномена 

Дніпрової Чайки в історії літературного процесу грані століть. Уточнено і 

доповнено періоди творчості митця, відзначено впливи тенденцій доби, що 

відбилися на формуванні літературно-естетичних поглядів, удосконаленні 

авторського стилю, оновленні жанрових форм. 

Вперше запропоновано періодизацію етапів дослідження літературної 

діяльності авторки та проведено ґрунтовний огляд науково-критичного 

дискурсу, що уможливив аналітичне осмислення художнього здобутку 

письменниці. Студіювання наукового матеріалу подано в хронологічній 

послідовності: (1885 – 1928) прижиттєві публікації та спогади (О. Дорошкевич, 

С. Єфремов, П. Житецький, Г. Коваленко-Коломацький, А. Конощенко, 

М. Коцюбинський, І. Нечуй-Левицький, В. Покальчук, І. Франко,); (1929, 1931, 
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1960 – початок 1990-х років) праці науковців радянського часу 

(М. Базилівський, Н. Вишневська, О. Дей, Н. Калениченко, О. Килимник, 

І. Немченко, В. Пінчук, Р. Шевченко); (1991 – до сьогодення) студії за часів 

постання незалежності України (Н. Гаєвська, Я. Голобородько, О. Камінчук, 

С. Климович, Ю. Ковалів, А. Крат, Л. Матусяк, О. Турган, Н. Чухонцева, 

О. Цалапова, Н. Шумило та інші). Указано на період забуття та замовчування 

письменниці, зокрема 1931 – 1958 роки. Обґрунтовано специфіку в тлумаченні 

спадщини авторки на кожному етапі певного історичного відтинку 

літературного процесу.  

Здобуті наукові результати переконують, що власне питання жанрово-

стильових особливостей малої прози до сьогодні залишається розглянутим 

лише частково, а відтак потребує суттєвого доповнення та неупередженого 

прочитання.  

Мала проза письменниці вперше подається в системному та 

комплексному аналізі. Простежено характер взаємодії традиційного й 

новаторського в прозових творах. Виявлено еволюцію прозаїка від 

традиційного типу письма до модерного, в стильовому вираженні – від 

етнографізму до поглибленого психологізму, від романтизму до реалізму. 

Запропоновано (удосконалено) класифікацію жанрів малої прози, що включає 

традиційні жанрові форми (нарисове та новелістичне оповідання) та жанрові 

новоутворення (оповідання-казка, оповідання-легенда, оповідання-дума, 

оповідання-притча, монолог-сон, некролог, послання-присвята, пейзаж-казка, 

пейзаж-сповідь, пейзаж-алегорія).  

Прослідковано етапи появи поезій у прозі як у європейському просторі, 

так і в українській літературі. Окреслено основні чинники, що сприяли 

активізації модерного явища в українській літературі на межі століть. Залучено 

до аналізу теоретичні концепції таких вчених, як О. Бігун, О. Білецький, 

Т. Гуляр, І. Денисюк, С. Єфремов, С. Павличко, Н. Романишина, І. Сивкова, 

А. Ткаченко, Н. Шумило та інших, що дало можливість осмислити такі 

питання: варіативність терміна в літературознавстві та його неоднозначні 
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трактування науковцями. Наявні підходи в галузі теорії «поезія в прозі» в 

подальшому послужили опертям у дослідженні творчості Дніпрової Чайки. 

Розкрито основні характерні особливості поезій у прозі у творчому 

експериментуванні письменниці, в якому спостерігається синтез ліричного й 

епічного викладу художнього матеріалу, синкретизм жанрів, зокрема казок, 

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

(ліризм, експресія, ритм). Проведено типологічні зіставлення з казкою, 

легендою, думою, притчею, розглянуто співвідношення епічного та ліричного, 

проаналізовано ритмо-інтонаційну своєрідність ліричної прози. Детально 

висвітлені ідейно-тематичні, сюжетно-композиційні особливості жанрових 

малих форм ліричної прози. Виконано ретельний аналіз творів та мови текстів 

(лексичний склад, образність, стилістику).  

Проілюстровано вміння письменниці засобом художнього слова 

змальовувати різноманітні картини природи. Відзначено їхню концептуально-

композиційну роль у ліричній прозі, що прояснено у двох аспектах: по-перше, 

як невід’ємного компонента композиції та образної системи поезій у прозі, по-

друге, прослідковано мотивацію їх створення, що пов’язані з переконаннями, 

поглядами авторки щодо розкриття питань довкілля, соціальних процесів, 

морально-етичних проблем. Надзвичайне єднання з природою сприяло появі у 

творчості літераторки нових жанрових форм: пейзажу-казки, пейзажу-сповіді, 

пейзажу-алегорії, в основу яких покладено матеріал з навколишнього світу. 

Образи природних явищ та небесних світил (сонця, місяця, вітру), а також 

образи землі, моря, хвилі послужили утвердженню найкращих людських 

почуттів: любові, вірності, чесності, водночас засудженню зради, підлості. 

Природа персоніфікується, стає сокровенним місцем для сповіді, розради, 

наповнює новими силами, наснагою до творчої праці. Утверджується думка, що 

письменниця є мариністкою, оскільки почасти звертається до образу моря, що 

за частотністю й символічним насиченням можна визначити як один із 

важливих мотивів її творчості. Майстерне використання потенцій пейзажних 

описів, зокрема моря, хвилі, сонця, вітру, чайки, медузи, дозволяє Дніпровій 
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Чайці досягти вершин письменства й сприяє неповторності її авторського 

стилю та мистецького таланту. 

Прослідковано динаміку художнього зростання літераторки в малій 

епічній прозі: від нарисового до новелістичного оповідання, визначено жанрові 

особливості, ідейно-тематичну основу, мовно-поетичне вираження. Аналіз 

творів подано за періодами: ранні нарисові оповідання («Знахарка», 

«Хрестонос», «Вольтер’янець, «Чудний») та новелістичні оповідання пізнішого 

періоду («Тень несозданных созданий», «Чи сквиталися?», «Уночі», «У школі», 

«На Солоному», «Месниця», «Революціонер»). При їх розгляді враховано 

побудову розповіді, виклад написаного, актуальність сюжетів, прийомів 

підсумовуючого роздуму в кінці твору, використання діалогів, фольклорно-

етнографічного матеріалу, портретної характеристики персонажів, наявність та 

роль пейзажу, проаналізовано також образні та стилістичні засоби.  

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

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

алегорія, метаморфоза, віршований розмір. 

 

SUMMARY  

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

Chaika. – A qualification scholarly work as a manuscript.  

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

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

of Education and Science of Ukraine, Kyiv Taras Shevchenko National University, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017.  

The thesis presents a research into the creative activities of Ukrainian writer 

Lyudmyla Oleksiivna Vasylevska (maiden name – Berezina) (1861 – 1927), known 

under the pseudonym Dniprova Chaika (Dnipro's Seagull). A new interpretation is 

offered of the role of the artist in the literary process on the verge of the two 

centuries, and the emphasis here is laid on an in-depth study of genre and style 

characteristics of her flash fiction.  
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The figure of the author is elucidated against the backdrop of the times, noted 

are the most characteristic dominants of her style,  range of themes and genre variety 

of her literary heritage that are presented within the context of the literary process of 

the times between the two centuries. Details of her biography are reconstructed with a 

holistic recreation of her literary career, stages of her creative method evolution is 

traced, and an analysis is made of her ideological and artistic pursuits, the periods of 

her writing activism and setbacks. All this facilitates the unveiling of Dniprova 

Chaika's phenomenon in the literary process on the verge of two last centuries. The 

writer's creative periods are specified, pointed out are impacts of the times' trends that 

influenced the formation of her literary-esthetic views, the improvement of her 

individual style and the renewal of her genre forms.  

For the first time, a periodization was proposed for the author's literary career, 

and a solid overview of the scholarly-critical discourse is done which made it 

possible to comprehend her artistic achievements on the basis of the analysis made. 

The study of the research material is presented chronologically: (1885 – 1928) – 

lifetime publications and memories (О. Doroshkevych, S. Yefremov, P. Zhytetskyi, 

H. Kovalenko-Kolomatskyi, A. Konoshchenko, M. Kotsiubynskyi, I. Nechuy-

Levytskyi, V. Pokalchuk, I. Franko); (1929, 1931, 1960—early 1990ies) – works of 

Soviet times' scholars (М. Bazylevskyi, N. Vyshnevska, O. Dey, N. Kalenychenko, 

О. Kylymnyk, I. Nemchenko, V. Pinchuk, R. Shevchenko); (1991 – to the present 

time) – studies in independent Ukraine (N. Hayevska, Ya. Holoborodko, 

O. Kaminchuk, S. Klymovych, Yu. Kovaliv, A. Krat, L. Matusiak, O. Turhan, 

N. Chukhontseva, O. Tsalapova, N. Shumylo, etc.). Periods of the writer's oblivion 

and censorship by omission are indicated, especially the years 1931 – 1958. 

Substantiated are the specifics in treating the author's heritage at every stage of a 

certain historical period of the literary process.  

The scholarly results obtained testify to the fact that up to now the very issue 

of genre and style characteristics of flash fiction remains understudied and, hence, 

requires a substantive exploration and unbiased treatment.  
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For the first time, the writer's flash prose is analyzed systematically and 

comprehensively. Traced is the essence of interaction of the traditional and the 

innovative in her prose. The novelist's evolution from the traditional type of writing 

to the modern type is discerned, and with respect to her style, from ethnographism to 

in-depth psychologism, from romanticism to realism. Offered (refined) is the 

classification of flash fiction genres that includes traditional genre forms (essay-type 

and novelistic stories) and genre novellas (stories-fairy tales, stories-legends, stories-

dumas, stories-parables, monolog-dream, obituaries, messages-dedications, 

landscapes-fairy tales, landcsapes-confessions, landscapes-allegories).  

Traced are the stages of poetry appearance in prose both in the European 

space and in Ukrainian literature. The main factors outlined are which facilitate the 

activation of the modern phenomenon in Ukraine's literature on the verge of the last 

two centuries.  Theoretical concepts take into account such scholars as O. Bihun, 

O. Biletskyi, T. Huliar, I. Denysiuk, S. Yefremov, S. Pavlychko, N. Romanyshyna, 

I. Cyvkova, A. Tkachenko, N. Shumylo and others, which made it possible to 

comprehend in their entirety such issues as variation of a term in literature and its 

ambiguous treatments by scholars. In further work, the current approaches in the field 

of the "poetry in prose" theory served as a foothold in researching Dniprova Chaika's 

literary works.  

Uncovered are the main characteristic features of the author's poetry in prose 

in her creative experimenting in which we can observe a synthesis of the lyrical and 

the epical, genre syncretism, specifically, of fairy tales, dumas, legends, myths, as 

well as stories and expressive poetry means (lyricism, expression, rhythm). A 

typological comparison with a fairy tale, legend, duma and parable was conducted, 

the correlation between the epical and lyrical was considered, and a rhythm-

intonation specificity of lyrical prose was analyzed. The idea and theme, plot and 

composition specifics of flash lyrical fiction were researched.   

The writer's skillfulness to portray various pictures of the nature was 

illustrated. Their conceptual and compositional role in lyrical prose was noted which 

was clarified in two aspects as an inalienable component of composition and imagery 
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system of poetry in prose, and as the motivation of their creation was found out, 

which are connected with the author's convictions and views with regard to revealing 

the problems of surrounding milieu, social processes, moral and ethical problems. An 

extraordinary unity with the nature was conducive to new genre forms in the writer's 

works: a landscape-fairy tale, a landscape-confession, and a landscape-allegory based 

on the material from the ambient world. The images of natural phenomena and 

heavenly bodies (the sun, moon, and wind), as well as the images of the earth, sea, 

and waves served to affirm the best human feelings: love, fidelity, honesty, at the 

same time to denounce treachery and meanness. The nature is personified; it becomes 

a special place for confession, consolation, injects new energy, gives inspiration to 

create. An idea is affirmed that the writer is a seascape painter, for she partly 

addresses the image of the sea which in terms of frequency and symbolic saturation 

can be defined as one of the most important motifs of her creative work. A masterful 

use of potentialities of scenery portrayals, in particular, the sea, waves, wind, 

seagulls, and medusas allows Dniprova Chaika to reach the heights of belle-letters 

and renders her author's style inimitable and enriches her artistic talent.  

The dynamics of the author's artistic mastery in flash epic fiction is revealed: 

from the essay to the novelistic story. Identified are genre specifics, idea and theme 

basis, and lingvo-poetic expression. The analysis of her works is presented by 

periods: early essay stories ("A Sorceress", "A Cross Bearer", "A Voltairian", "A 

Funny Man") and  novelistic stories of the later period ("The Shadow of Uncreated 

Creatures", "Are We Quits?", "At Night", "On the Salty One", "A Vindicatress", "A 

Revolutionary"). We took into account the construction of a story, exposition and 

narration, topicality of plots, devices of summarizing reflections at the end of a work, 

use of dialogs, folkloristic materials, portrayals of characters, and the presence and 

role of scenery. The lexis of the stories and their imagery and stylistic devices were 

analyzed, too.  

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

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

meter. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Літературний процес кінця XIX – 

початку XX століть характеризується появою нових імен письменників, нових 

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

потребує подальшого осмислення й переосмислення. Безперечно, літературні 

явища означеного періоду неодноразово набували системного аналізу, 

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

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

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

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

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

цього часу трапляються окремі лакуни, що лишилися поза контекстом 

літературознавчих досліджень.  

Такою, зокрема, є творчість української письменниці Людмили 

Олексіївни Василевської (дівоче прізвище Березіна) (1861 – 1927), більш 

відомої в словесно-культурному просторі під псевдонімом Дніпрова Чайка. Їй, 

як нікому іншому, не пощастило на прижиттєву увагу, хоча її внесок у розвиток 

вітчизняної літератури, культури, мистецтва доби помежівʼя є очевидним. 

Процес становлення Дніпрової Чайки як митця був неоднозначним, 

почасти суперечливим. Ще тернистішим став шлях її визнання в історії 

українського письменства. Тут мають місце спроби звинувачування в 

діяльності буржуазного націоналіста, замовчування та забуття, багато інших як 

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

стояли перед дослідниками в різні періоди розвитку наукової думки, на 

сьогодні постать письменниці з її оригінальною авторською манерою письма, 

національною самобутністю та ідентичністю подається об’єктивніше й 

цілісніше. Етапи дослідження доволі тривалі та почасти неоднорідні, до них 

залучалося не одне покоління науковців, літературознавців, критиків. Від 

скупих, небагатослівних зауважень, прижиттєвих відгуків, спогадів, рецензій, 

зокрема А. Грабенка (Конощенка), С. Єфремова, П. Житецького, Г. Коваленка 
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(Коваленка-Коломацького), М. Коцюбинського, І. Нечуя-Левицького, 

В. Покальчука, І. Франка, до вагоміших розвідок науковців радянської доби: 

Н. Вишневської, О. Дея, Н. Калениченко, О. Килимника, І. Немченка, 

В. Пінчука та новітніх підходів дослідників сьогодення: Н. Гаєвської, 

Я. Голобородька, Ю. Коваліва, О. Рибась, І. Сивкової, О. Христі, О. Цалапової, 

Н. Чухонцевої, Н. Шумило. Стан вивчення художньої спадщини авторки значно 

покращується та набуває якісно нового осмислення. 

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

пошукового чи белетристичного характеру про життя й творчість письменниці. 

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

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

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

ключове місце у творчості письменниці, в ній вона утверджується як митець та 

еволюціонує від традиційного типу письма до модерного. По-друге, 

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

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

Щоправда, більшість прозових творів були помічені та поціновані сучасниками, 

однак наявні огляди зводяться лише до деяких зауважень (Г. Коваленко-

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

спроб вписати постать митця в літературну палітру доби (В. Покальчук). 

Прозою письменниці продовжували цікавитися радянські вчені, а саме: 

Н. Вишневська, О. Килимник, В. Пінчук, Р. Шевченко, проте в їхніх працях 

прозовий доробок подається крізь призму ідеологічних настанов, а відтак 

потребує нового, неупередженого прочитання. Маємо й сучасні студії 

(Я. Голобородько, О. Камінчук, І. Немченко, О. Рибась, І. Сивкова), однак їх 

небагато, хоча вони й містять якісно нові підходи в трактуваннях жанрової 

своєрідності малої прози. З огляду на відсутність ґрунтовного синтетичного 

дослідження з порушеного нами питання, виникає потреба в подальшому 

глибшому його вивченні. 



14 

 

 

Актуальність роботи зумовлена необхідністю нової інтерпретації ролі 

Дніпрової Чайки в українському літературознавстві та системного аналізу 

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

висвітлення літературного процесу грані століть.  

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

Дисертацію виконано на кафедрі історії української літератури, теорії 

літератури та літературної творчості Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка в межах науково-дослідної 

програми «Мови та літератури народів світу: взаємодія та самобутність» 

(державний реєстраційний номер 11БФ044-01, науковий керівник – доктор 

філологічних наук, професор Г. Ф. Семенюк). Тема дисертації затверджена на 

засіданні Вченої ради Інституту філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (протокол № 3 від 18 жовтня 2010 року) та 

скоординована на засіданні Бюро наукової ради НАН України з проблеми 

«Класична спадщина та сучасна художня література» (протокол № 130 від 10 

березня 2011 року). 

Мета дослідження – комплексна розвідка жанрів малої прози Дніпрової 

Чайки та особливостей її стильового вираження. 

Реалізація мети дослідження передбачає розв’язання таких завдань: 

 – розглянути й систематизувати наявні літературні праці щодо 

художньої спадщини письменниці з метою подальшого дослідницького 

пошуку; 

 – виявити соціокультурні та біографічні чинники, які вплинули на 

формування світоглядних та естетичних орієнтацій митця; 

 – представити окрему сторінку в історії української літератури шляхом 

аналізу феномена Дніпрової Чайки; 

 – прослідкувати характер взаємодії традиційного й новаторського в 

прозових творах авторки; 

 – охарактеризувати структурні особливості жанрів малої прози 

прозаїка; 
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 – дослідити ідейно-тематичні домінанти творів, стильові прийоми в 

малій прозі літераторки; 

 – проаналізувати поетико-стилістичні особливості малої прози 

письменниці; 

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

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

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

новелістичні оповідання: «Знахарка», «Хрестонос», «Чудний», 

«Вольтер’янець», «Тень несозданных созданий», «Чи сквиталася?», «Вона його 

любила», «Уночі», «У школі», «На Солоному», «Месниця», «Революціонер» та 

поезії в прозі: «Суперечка», «Скеля», «Хвиля», «Тополі», «Морське серце», 

«Дві птиці», «Дівчина-чайка», «Буревісник», «Мара», «Кобза», «Струмок», 

«Гармонія», «Шпаки», «Миша», «Вінки», «Плавні горять», «Собака», «За 

душу», «Таємниця», «Білий чорт», «Образ великого», «Певний притулок», 

«Снище», «Дивний ткач», «Усякому своє», «Дисонанси», «Пізня квітка на 

могилу незабутнього Миколи Віталійовича Лисенка», «Самоцвіти», «Дві 

крапельки». 

Предметом аналізу є жанрово-стильові особливості малої прози 

Дніпрової Чайки, що виявляють специфіку ліричного вираження та епічного 

зображення, своєрідність організації художнього часу й простору, стильового 

та жанрового синкретизму, лексико-стилістичних засобів авторської манери. 

Теоретико-методологічною базою дисертації в аспекті вивчення 

життєвого й творчого шляху Дніпрової Чайки послужили праці 

літературознавців, критиків, зокрема Н. Вишневської, Я. Голобородька, 

С. Єфремова, О. Камінчук, А. Конощенка, І. Немченка, В. Пінчука, 

В. Покальчука, О. Рибась, І. Сивкової, І. Франка та інших. 

У дослідженні жанрів використовуються теоретичні концепції таких 

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

С. Павличко, Н. Романишина, І. Сивкова, А. Ткаченко, Н. Шумило та інші. 
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Осмислення літературного процесу кінця XIX – початку XX століть 

ґрунтується на фундаментальних працях вітчизняних науковців, зокрема 

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

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

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

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

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань застосовано 

комплекс методів наукового дослідження: порівняльно-історичний (вивчення 

письменницького феномена як літературного явища в контексті доби 

помежівʼя), біографічний (аналіз художніх текстів та осмислення творчого 

становлення письменниці крізь призму специфіки світобачення й світовідчуття 

митця), типологічний (зіставне порівняння текстів), описовий, семантичний. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в дисертації вперше 

здійснено спробу комплексного аналізу жанрово-стильових особливостей малої 

прози Дніпрової Чайки, визначено жанрові новації письменниці, розкрито 

жанровий синкретизм поезій у прозі, простежено стильову еволюцію митця, 

подано ґрунтовний аналіз творів та мови текстів, представлено огляд художньої 

спадщини авторки в літературознавчому дискурсі (запропоновано періодизацію 

етапів дослідження). 

Удосконалено класифікацію жанрів ліричної прози письменниці. 

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

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

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

чорт», «Певний притулок»); оповідання-дума («Буревісник»); оповідання-

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

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

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

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

«Самоцвіти» (присвятила М. Вороному до 30-річчя його літературної 

діяльності)); пейзаж-казка («Суперечка», «Хвиля»); пейзаж-сповідь 
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(«Гармонія»); пейзаж-алегорія («Образ великого», «Струмок», «Плавні горять», 

«Дві крапельки», «Усякому своє»). 

Подальшого розвитку набуло питання всебічного висвітлення Дніпрової 

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

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

художніх шукань, відзначено періоди письменницької активності та 

літературного спаду, з’ясовано особливості індивідуального стилю, подано 

детальну реконструкцію біографії). 

Теоретичне значення дисертації полягає у поповненні й оновленні 

сучасного літературознавства новими фактологічними та теоретичними 

матеріалами про творчість письменниці; науковому обґрунтуванні жанрово-

стильових особливостей малої прози Дніпрової Чайки; розширенні науково-

критичного простору аналітичними узагальненнями літературознавчого 

дискурсу про авторку, що дало змогу виявити основні тенденції доби (кінця 

XIX – початку XX ст.) та розкрити феномен творчості письменниці. Подано 

теоретичні концепції поняття «поезія в прозі», що послужили опертям у 

дослідженні творчості Дніпрової Чайки. Запропоновано термінологічні 

уточнення вживання термінів: «поезія в прозі», «лірична проза» «жанр». У 

науковий обіг введено класифікацію жанрів ліричної прози письменниці та 

проведено типологічні зіставлення поезії в прозі з казкою, легендою, притчею, 

думою, що збагатило науковий досвід не лише української літератури, а й 

фольклористики. 

Практичне значення дисертації полягає у тому, що її результати 

можуть бути використані для подальшого студіювання творчості письменниці, 

а також як матеріал для курсів з історії української літератури, теорії 

літератури, фольклористики. Робота буде доцільною при написанні 

підручників, посібників, а також курсових, дипломних, магістерських робіт. 

Особистий внесок здобувача. Робота виконана автором самостійно. 

Наукові статті з теми дисертації опубліковані без співавторів. 
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Апробація. Основні результати дослідження викладено в доповідях на 

Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих учених «Концепти та 

константи в мові, літературі, культурі» (Київ, 14 квітня 2011 р.); Всеукраїнській 

науковій конференції за участю молодих учених «Людина і соціум у контексті 

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

всеукраїнських наукових фольклористичних читаннях, присвячених професору 

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

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

18 жовтня 2012 р.); Сьомих всеукраїнських наукових фольклористичних 

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

Міжнародній науковій конференції «Сучасна філологія: парадигми, напрямки, 

проблеми» (Київ, 9 жовтня 2014 р.); Міжнародній науковій конференції 

«Традиції Михайла Коцюбинського в українській літературі XX – XXI ст. До 

150-річчя від дня народження письменника» (Київ, 27 – 28 листопада 2014 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Титан духу і чину» до 160-

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

Дисертація обговорена на засіданні кафедри історії української 

літератури, теорії літератури та літературної творчості Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 13 

від 21 червня 2017). 

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

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

також тези наукових доповідей. 

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

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

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

тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ДНІПРОВА ЧАЙКА В ЛІТЕРАТУРНОМУ  

ПРОЦЕСІ ДОБИ ПОМЕЖІВʼЯ 

 

Наприкінці XIX століття в українську літературу прийшла плеяда 

письменників-прозаїків, які, завдяки своєму таланту та художній майстерності, 

підняли її на якісно вищий рівень. 

Помітним явищем у тогочасному мистецькому процесі є творчість 

самобутньої письменниці, громадського діяча, педагога, фольклориста 

Людмили Олексіївни Василевської (дівоче прізвище Березіна) (1861 – 1927), 

більш відомої під псевдонімом Дніпрова Чайка.  

Вона була сучасницею Б. Грінченка, Наталі Кобринської, 

М. Коцюбинського, Лесі Українки, І. Нечуя-Левицького, І. Франка, 

М. Чернявського, Євгенії Ярошинської, однодумцем А. Грабенка (Конощенка), 

Г. Коваленка (Коваленка-Коломацького), Софії Русової, І. Тобілевича 

(Карпенка-Карого), плідно співпрацювала з М. Грушевським, М. Лисенком, 

Оленою Пчілкою, М. Старицьким. 

З юних літ її цікавили історичні праці В. Антоновича, П. Куліша, 

Д. Яворницького, вражали етнографічні розвідки В. Гнатюка, М. Драгоманова, 

М. Комарова, П. Чубинського. Звісно, не залишилася поза увагою й спадщина 

Т. Шевченка, яка мала значний вплив на подальшу літературну діяльність 

Дніпрової Чайки. 

Своєю чергою, її творчість теж постійно була в полі зору відомих на той 

час письменників, науковців, критиків. Зокрема, Г. Коваленко-Коломацький та 

І. Франко ставили її постать поряд з М. Коцюбинським, Оленою Пчілкою, 

Людмилою Старицькою, Лесею Українкою. Крім того, її поціновувачами були 

Б. Грінченко, С. Єфремов, П. Житецький, М. Коцюбинський, І. Нечуй-

Левицький.  

У спогадах Г. Коваленка-Коломацького читаємо, що письменниця була 

талановитою, скромною, сердечною, щирою, життєрадісною людиною. Вона 
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ніколи не вдавалася до самореклами, понад усе їй боліла українська справа в 

широкому її розумінні.  

Тому письменниця йшла твердо по життю, ніколи не схибивши в 

поглядах щодо розвитку національної мови, звичаїв, культури. Свою діяльність 

на літературній ниві вона вважала мікроскопічно малою, проте щиро й скромно 

зізнавалася, що пропагувала українство, як могла. 

Дослідження про Дніпрову Чайку свідчать, що її творчість глибоко 

народна, реалістична, пройнята гуманізмом. Для неї властивий надзвичайний 

ліризм, романтичний пафос, глибока емоційність, яскрава образність, 

психологічна насиченість, філософська узагальненість, морально-етична 

зорієнтованість. Поза сумнівом, із цього погляду цілком оригінальна й 

самобутня спадщина Дніпрової Чайки є органічною частиною літературного 

процесу кінця XIX – початку XX століть. 

На жаль, так склалося, що ім’я письменниці надовго було призабуте, а її 

творчість взагалі не згадувалась або ж писали про неї дуже стисло (до 1931 

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

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

Дніпрової Чайки, а її художня спадщина інтерпретується на основі якісно нових 

підходів. Однак наявні дослідження мають вибірковий та несистемний 

характер. Тому подальший розгляд творчості автора на сьогодні є на часі, що 

дасть можливість заповнити прогалини з багатьох питань, зокрема й щодо 

становлення її як митця на тлі доби. Запропонована розвідка передбачає цілісне 

відтворення літературного шляху письменниці, відстеження етапів еволюції 

творчої манери, аналіз її ідейно-художніх шукань, періодів письменницької 

активності та спадів, зʼясування особливостей індивідуального стилю, що на 

загал сприятиме осмисленню феномена Дніпрової Чайки в історії літературного 

процесу межі століть. 

1.1. Рецепція творчого шляху 

Літературний шлях письменниці відбувався на тлі складних суспільно-

історичних процесів, у руслі нових літературних течій, напрямів, 
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експериментальних пошуків у відображенні навколишньої дійсності. Ідучи за 

часом, авторка вбирає найхарактерніші тенденції доби помежів᾿я. На цьому 

акцентує свою увагу І. Немченко, який пише: «Як майстриня слова Дніпрова 

Чайка належала насамперед XIX століттю, проте крізь її традиціоналізм 

прозирають і модерністичні риси» [109, с. 53].  

На її творчості позначився романтизм, реалізм, модернізм. Художній 

доробок письменниці відзначається різноманітнітністю тематичного та 

жанрового вираження. Звісно, переважає традиційність доби, проте 

спостерігається й активне оновлення художньої форми, пошук нових тем, 

жанрових новоутворень, творчих експериментів. Письменниця є 

самодостатньою та оригінальною, з власним баченням навколишньої дійсності 

та інтуїтивним відтворенням його краси та гармонії. «Ця поетеса, – слушно 

зауважує Н. Чухонцева, – не належала до жодного з літературних угрупувань, 

не формулювала якихось естетичних декларацій, а інтуїтивно знайшла 

адекватні її світовідчуттю форми поетичного самовираження, закорінені у 

прадавній міфології» [179, с. 217]. 

Літературній діяльності мисткиня присвятила понад тридцять п’ять 

років. У своє покликання авторка оптимістично вірить й у «Записній книжці» 

зазначає: «Виростуть і в Дніпрової Чайки колись крильця – та ще які: 

паперові!» [Цит. за: 125, с. 12]. Години натхнення для неї є «справжнім 

святом», їх вона порівнює з атрибутами весілля: «Моя горілка – чорні чорнила, 

весільна шишка – хороша книжка, весільне гільце – легеньке перо» [Цит. за: 

125, с. 12]. 

Хто відіграв ключову роль у її становленні як письменниці, з’ясувати 

сьогодні доволі складно, але зі спогадів А. Конощенка стає зрозуміло, що «з 

усієї сім’ї справжньою українкою, крім матері, стала тільки Людмила 

Олексіївна; інші ж її рідні (батько, брати й сестра) і родичі (в Голій Пристані 

попував її рідний дядько по батькові, о. Петро Березин) до останніх часів 

зоставались звичайними сільськими «інтелігентами» з трохи українізованою 
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російською мовою та з звичайним для сільської інтелігенції світоглядом» [80, с. 

122].  

Зі слів авторки відомо, що колосальний вплив на неї справило 

знайомство з творчістю Т. Шевченка. «Перше всього, – згадує вона, – попались 

мені «Гайдамаки» маленькою книжечкою-метеликом, а потім його пісні, а 

потім «Кавказ» в рукописі. Нічого й казати, що все це ˂…˃ було вивчене 

напам’ять і дало таку спрагу до його творів і охоту наслідувать» [Цит. за: 109, с. 

4]. Відкриття художнього світу Кобзаря сформувало основи її світогляду, 

естетичних смаків та поетичного стилю, а його спадщина стає зразком для 

наслідування, невичерпним джерелом мистецьких задумів. Продовжуючи 

традиції Т. Шевченка, більшу частину поезій вона присвячує служінню рідному 

краю, палкій любові до свого народу, мови, культури, водночас осуджує 

інертність, безпам’ятство земляків, їх відрив від духовного спадку пращурів. 

Завдяки цьому та, безперечно, власному таланту, їй вдалося у своїй творчості 

сконденсувати героїчне, хоч і гірке, минуле України. 

У розвитку літературно-естетичних поглядів Дніпрової Чайки 

визначальне значення мали російські класики, зокрема М. Лермонтов, 

О. Пушкін, І. Тургенєв. З юних років вона захоплюється їхньою творчістю, 

присвячує їм поезії. У вірші «К портрету Лермонтова» пише: 

Тебя, поэт, давно я полюбила, 

Ты для души младенческой моей 

Был та могучая, живительная сила,  

Что для цветка свет солнечных лучей. 

[35, с. 352]. 

Згодом вона вчиться в них художньої майстерності, перекладає їхні 

твори. Безумовно, це розширило її кругозір, сприяло виробленню вмінь і 

навичок техніки перекладу. 

«Та так чи інше, – згадує А. Конощенко, – під впливом людським, чи 

може, стихійним, а вона стала українською письменницею, й після того як 
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одружилася з Ф. О. Василевським і ввійшла до нашого херсонського гуртка, 

вона почала писати все більше і більше» [80, с. 122].  

Творчість Дніпрової Чайки розпочинається наприкінці 70-х років XIX 

століття. Першою літературною спробою є поезія «На смерть Тургенєва», яку 

пише російською мовою в двадцятирічному віці. Але згодом, під час 

учителювання в Одесі, вона усвідомлює, що їй «ще дужче захотілось писать не 

по-руські, як змалку писалося, а тією найлюбішою, наймузикальнішою мовою, 

до якої перше тягло і острах брав, що не до ладу скажу, споганю мову» [Цит. за: 

71, с. 61]. Уже поезіями «Україно моя мила, краю пам’ятливий…», «Думка. 

Перед портретом Т. Шевченка», «Батьку щирий» (1883 – 1884) авторка 

засвідчує палку любов до України, мови, шану до визначних діячів минулого. 

На широкий загал уперше друкується в 1885 році в Одеському альманаcі 

«Нива». Свої вірші «Вісточка», «Пісня» й оповідання «Знахарка» підписує 

псевдонімом. Це є початком її становлення як письменниці. 

Витоки псевдоніма пов’язані з місцем її проживання. Зокрема в селі 

Збур᾿ївка, розташованому біля гирла Дніпра, завжди було багато чайок. Звідси 

й походження Дніпрова Чайка. Такої думки дотримуються М. Базилівський, 

В. Жежера, В. Пінчук. Зокрема, М. Базилівський зауважує: «Свої дитячі роки 

провела вона у мальовничому херсонському селі Збурʼївці, що розташоване 

біля самого гирла Дніпра, яке й нині не полишають зграї чайок. Звідси й 

походить псевдонім – Дніпрова Чайка, що ним підписувала свої твори 

українською мовою, починаючи з 1885 року» [1, с. 7]. 

Проте деякі інші літературознавці його обрання пояснюють постійними 

творчими пошуками літераторки. І. Немченко пише: «Сутність мистецького 

псевдоніма ˂…˃ слід визначити, виходячи з етнографічних, фольклорних та 

історичних орієнтирів ідейно-художніх її шукань. Взявши собі гучне імення 

оспівувачки Дніпрової сторони, себто України, молода авторка, певно, 

насамперед бажала підкреслити настійне прагнення до нерозривного 

органічного зв’язку між її творчістю і долею рідного народу» [106, с. 67].  
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Досить оригінальне пояснення складових частин псевдоніма пропонує 

Н. Чухонцева, яка обидві його частини пов’язує з топосом води. «Дніпро – не 

просто гідронім, – зазначає дослідниця, – а топос з виразним історіософським 

кодом, символічна вісь українського світу. Народнопісенний образ чайки 

символізує жіночу недолю, а у відомій «Пісні про чайку», приписуваній Івану 

Мазепі, ця пташка постає як символ України, яка побивається за своїми дітьми  

˂…˃ Поєднавши ці символи у своєму псевдонімі, Л. Василевська створила 

оригінальний і надзвичайно експресивний авторський міф ˂…˃, який має 

культурософсько-патріотичну семантику й пов'язаний з міфологемами води і 

повітря, прадавніми уявленнями про птахів як істот не стільки земних, скільки 

небесних» [179, с. 217].  

Сама письменниця висловлювалася досить своєрідно. «Нащо людям 

знати про те – не раз казала вона, – що там десь над Дніпром скиглить «Чайка» 

й у нікчемних віршах виспівує свою тугу?» [80, с. 123].  

Уперше, без відома авторки, розкриває псевдонім Г. Коваленко-

Коломацький, публікуючи в «Літературно-науковому віснику» присвяту: «Із 

оповідань Г. Коваленка. I. Лист. Присьвята Шановній Людмилї Олексїєвнї 

Василєвській [Дніпровій Чайці]» [75, с. 127]. Пізніше у своїх спогадах він 

зауважує: «Особисто я почуваюсь винним перед небіжкою Людмилою 

Олексіївною, бо мені належить недобра слава розкриття її псевдоніма в 

«Літературно-Науковому Віснику» за 1900 рік, присвятою їй одної своєї 

писанини. Почуваюсь, кажу, винним, але вчинив я це несвідомо (бо ж неофітом 

я був)» [77, с. 98].  

На цей факт вона дуже образилася й у листі від 28. XI. 1900 р. до 

C. Єфремова пише: «І хоч у Л[ітературно]-Н[ауковому] Віснику і розкрито мого 

псевдоніма – це зроблено без мого відома і страшенно мене образило.  

І вже раз той псевдонім розкритий, хоча й проти моєї волі, нехай буде 

так, але ставити себе на полицю або ж на божницю мені все ж не хочеться: нема 

за що.  
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Вважаю свою діяльність на літ[ературному] полі за мікроскопічно малу і 

не варту, пильно оберігала свого псевдоніма до останку» [53, с. 19].  

Проте надалі свої твори все ж таки підписує псевдонімом, й у 

літературному просторі стає відомою як Дніпрова Чайка, а не Людмила 

Березіна.  

А втім, про себе казала, що живе не як чайка, а як сорока на кілку, адже 

ще з дитячих років і впродовж уже зрілого віку вона постійно переїжджала з 

одного місця на інше. В. Жежера зазначає, що їй «ще змалку довелося жити в 

різних куточках українського Півдня: Карлівка, Збурʼївка, Мала Маячка, Гола 

Пристань, Олешки, Одеса, Херсон, Бахмут ˂…˃. Згодом – Київщина: 

Королівка, Ржищів, Хоцьки, Германівка. Далі – Київ, знов Одеса, Кавказ, Крим, 

Олександрівськ – нинішнє Запоріжжя, село Туркенівка під Гуляй-Полем. Навіть 

коли вже не могла ходити – мандрувала вслід за донькою Оксаною. Востаннє 

змінила місце проживання за два місяці до смерті» [57, с. 54]. 

Так склалося, що найдовше, а це понад двадцять років, письменниця 

проживала на Херсонщині. Тому, власне, в її творчості літературознавці 

(Н. Вишневська, Я. Голобородько, О. Килимник, А. Конощенко, А. Крат, 

Г. Мартинова, І. Немченко, В. Пінчук) виокремлюють два найактивніші, 

найпродуктивніші так звані херсонські періоди: це 1885 – 1888 та 1895 – 1908 

роки. Н. Вишневська та Н. Шумило виділяють й так званий київський період 

(1888 – 1895). Проте відомо, що Дніпрова Чайка писала в інші роки свого 

життя. І особливо на схилі літ переїжджала з одного місця на інше. Тому, на 

наше переконання, доцільніше подати періоди її творчості хронологічно за 

роками. 

1885 – 1888 роки першого херсонського періоду в житті та творчості 

письменниці. За свідченням А. Конощенка, на цей час вона вже мала чимало 

написаних творів, зокрема поезій. «Пам’ятаю я, – згадує дослідник, – що за 

перші часи життя Людмили Олексієвни в Херсоні (до 1889 р.) в неї був уже 

величенький зшиток поезій, – найбільш ліричних, так би мовити, інтимних» 

[80, с. 123]. У ньому були й переклади (поема М. Лермонтова «Мцирі»). Згодом 
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за них авторка вже не бралася, писала вірші («Христос воскрес!» (1885), 

«Молитва Єфрема Сиріна» (1887)), оповідання («Хрестонос»), лібрето до 

дитячих опер («Коза-Дереза» (1885)), а також цикл «Морські малюнки» 

(«Суперечка», «Скеля», «Хвиля», «Тополі», «Морське серце», «Дівчина-чайка», 

«Буревісник», «Дві птиці», «Мара»). 

У цей період Дніпрова Чайка, одружившись з Ф. Василевським 

(псевдонім Софрон Круть), зближується з представниками Херсонської 

громади (А. Грабенко (Конощенко), Б. Грінченко, Д. Маркович, О. Маркович, 

О. Русов, Софія Русова, І. Тобілевич (Карпенко-Карий)), проводить 

просвітницьку діяльність, залучається до співавторства збірки «Степ» (1886). 

До неї подано поезії «Думка. Перед портретом Тараса Шевченка», «Засуха» та 

«Сестрицям-українкам», проте вони були заборонені цензурою, оскільки в них 

вбачалися політичні тенденції. До друку були допущені лише два вірші: «На 

лимані» та «Зорі».  

В альманасі «Перший вінок» (1887) опубліковано шість поезій, зокрема 

«Пізно!» («Тяжко мені, важко…»), «Сестрицям-українкам» («Одна я, все одна 

на світі…!»), «Нічною добою» («Серед неба високо…»), «Безщасна» («Не тобі, 

чорнявая селянко…»), «Посуха» («Давно був дощ; змарніло поле…»), «Дівочий 

жаль» («Хмари вкрили синє небо, сонце заступили…»).  

Загалом, написавши велику кількість творів, авторка не надає їм великої 

ваги, а тому друкується неохоче, проте це лише говорить про її надзвичайну 

скромність та вимогливість до своїх художніх здобутків. Однак той факт, що 

вона співпрацює з відомими на той час збірниками («Нива», «Степ», «Перший 

вінок»), свідчить про її активну участь у популяризації українського слова в 

літературно-мистецькому процесі межі століть загалом та на півдні України 

зокрема. 

1888 – 1895 роки можемо виокремити в так званий київський період (на 

той час Дніпрова Чайка разом з чоловіком проживають у селі Королівка на 

Київщині). У ці роки вона займається самоосвітою, активною 

фольклористичною діяльністю, знайомиться та встановлює дружні стосунки з 
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Марією Заньковецькою, М. Коцюбинським, Оленою Пчілкою, М. Старицьким, 

Лесею Українкою, Любов᾿ю Яновською, творчо співпрацює з М. Лисенком. З її 

голосу він записав багато народних пісень, на слова її віршів створив романси 

«Я вірую в красу», «Хіба тільки рожам цвісти», «Єрихонська рожа», а на 

лібрето – дитячі опери «Коза-дереза», «Зима й Весна», «Пан Коцький». 

У цей період написані поезії «Не співай мені про землю» (1889), «Море» 

(1889), «Як темно знов, як сумно знов!» (1890), балади «Свідок» (1888), «Мати» 

(1889), поезія в прозі «Кобза» (1893). 

Письменниця охоче друкується в різних галицьких журналах: «Дзвінок» 

(Львів, 1891 надруковані твори: «Морське серце», «Писанка», «Коза-дереза», 

«Казка про Сонце та його сина»), «Правда» (1891 – оповідання «Хрестонос»), 

«Зоря» (1893 – «Суперечка», «Скеля»), в дитячому журналі «Дзвінок», де 

публікує оповідання, казки, вірші для дітей: «Тополі», «Весна», «Зима», 

«Буряк», «Голосіння дітвори над гробом дідуся Кенира». 

1895 – 1908 роки другого херсонського періоду в житті та творчості 

Дніпрової Чайки. «В цей новий, і вже довший, період життя Людмили 

Олексіївни в Херсоні, – пригадує А. Конощенко, – мені довелося ближче 

познайомитися з нею, вже як з людиною. Попервах здавалося, що вона 

зосталася такою самою, як була: така ж вона була тиха та лагідна, так само 

цікавилася українським письменством і писала свої поезії, – вірші й прозу, й 

ділилась ними зі мною. Але потім став я помічати, що не все в неї зосталося по-

старому, а почало прокидатися і щось нове ˂…˃. Стала вона, такби мовити, 

«сухішою» й не до всього вже ставилася однаково, часом замовчуючи речі, що 

попереду її дуже цікавили й викликали щире відношення до себе, інколи ж 

ставлячись до них навіть вороже, а то й кепкуючи з них» [80, с. 124].  

У цей період письменниця плідно співпрацює з А. Конощенком. З її 

голосу відомий на той час фольклорист записує безліч пісень, які пізніше 

розміщує в збірці «Українські пісні з нотами». У ці роки зміцнюються творчі 

зв’язки з М. Коцюбинським, під впливом якого розширюється й її 

демократичний світогляд. 
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З-під пера авторки з’являються оповідання «Вольтерʼянець» (1896), 

«Тень несозданных созданий» (1898), «Чи сквиталася?» (1899), «Уночі» (1896 – 

1909), «Революціонер» (1901), балада «Русалка» (1893), поезії «Над річкою під 

вербами сиділи…» (1896 – 1897), «Як холодно, темно надворі…» (1897), «Віра, 

Надія, Любов» (1897), «Негода» (1898), «Вчора тихо було, вчора вітер 

дрімав…» (1898), «Казка» (1900), «Красі я уклоняюсь» (1900), «Що ви? Ви 

тільки шум на версі хвиль народних!» (1902), «Тяжка моя пісня – я знаю й 

сама…» (1902), «Ми всі в самотині…» (1903), «Малою була я…» (1904), 

«Думки мої бідні…» (1904), «Подивись: весна вертає…» (1905). Продовжує 

писати поезії в прозі: «Струмок» (1901), «Гармонія» (1901), «Шпаки» (1901), 

«Миша» (1901), «Вінки» (1901), «Плавні горять» (1902), «Собака» (1905), «За 

душу» (1905), «Таємниця» (1905), «Білий чорт» (1905). Усі ці твори сповнені 

мотивами волелюбності та демократичними настроями, відчутний вплив 

південноукраїнського колориту. 

Важливим було й те, що письменниця в цей час активно друкується в 

Чернігівському літературному збірнику «Хвиля за хвилею» (1900 – «Морські 

малюнки» («Суперечка», «Скеля», «Хвиля», «Тополі», «Морське серце», 

«Дівчина-чайка», «Буревісник», «Дві птиці», «Мара»)), альманасі «Багаття» 

(Одеса), декламаторі «Розвага» (Київ), у видавництві «Вік» (окремим виданням 

виходить оповідання «Чудний»). 

У зазначені роки Дніпрова Чайка досить плідно займається суспільно-

громадською діяльністю, входить до складу херсонської організації допомоги 

політв’язням, розповсюджує заборонену літературу, за що була заарештована. 

У 1908 році вона назавжди покидає Херсон. 

1909 – 1911 роки – письменниця хворіє й від’їжджає на лікування в 

Одесу, де перебуває до 1911 року. У цей період були написані твори «У школі» 

(1909), «На Солоному» (1911), «Образ великого» (1909), «Певний притулок» 

(1909), «Снище» (1909), «Дивний ткач» (1909), «Усякому своє» (1909), 

«Дисонанси» (1910), «Над могилою Б. Грінченка» (1910), в яких дедалі частіше 
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підноситься ідея відданості боротьби за волю рідного краю, за щастя простої 

людини. 

1911 – 1919 роки літературного спаду. Малопродуктивність авторки 

пов’язана з хворобою, яка, починаючи з 1914 року, прогресує. І це певним 

чином вплинуло як на життєву, так і на письменницьку активність. Художній 

спадок поповнюється лише кількома поезіями в прозі («Самоцвіти» (1918), «Дві 

крапельки» (1919)), пройнятими вірою в світле майбутнє країни.  

1920 – 1927 останні роки життя, постійного протистояння хворобі та 

боротьби за активну життєву позицію. Про цей період О. Килимник писав: «На 

початку 20-х років Дніпрова Чайка була прикута до ліжка і нічого не могла 

писати. Однак творчі пориви не залишили її до останнього подиху життя. Вона 

збирається упорядкувати все написане нею, домовляється з київським 

видавництвом про випуск нового зібрання творів. У 1925 – 1926 р.р. пробує 

писати лежачи» [72, с. 19]. 

13 березня 1927 року письменниця померла, поховано її на Байковому 

кладовищі в Києві. 

Творча спадщина авторки за обсягом невелика, проте представлена в 

різних родах: епосі, ліриці, драмі, водночас різножанрова та тематично 

розмаїта. Найбільшу кількість становлять поезії (всього опубліковано 180), 

проте цей жанр не є основним, це швидше вияв потреби у викладі думок, 

почуттів, настрою. У творах Дніпрова Чайка маніфестує своє кредо як митця, 

його завдання та роль в суспільному житті країни, має місце й інтимна лірика, в 

якій переданий увесь спектр її внутрішніх станів, чудових миттєвостей та 

водночас і драматизм долі. 

Як відомо, в художньому доробку наявні поезії як українською, так і 

російською мовами. У деяких з них спостерігається паралельність у зображенні 

навколишнього буття. Наприклад, «На перлистій росі…» й «Много капель в 

росе…», «Минуле» й «Помниш весну?...», «Із далекого вирію знову…» й «Из 

далёкого чудного края…», «Сумління» й «Спит совесть…», «Бурун» («Зима. 

Помертвілеє море…») й «Прибой» («Зима. Помертвелое море…»), «Слава 
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звитязі, поборотим горе!» й «Слава победе – горе побеждённым!». Таке явище є 

цікавим у поетичному експериментуванні письменниці, що характеризує її хист 

як творчого митця й філолога широкого діапазону. 

Не обійшла увагою Дніпрова Чайка й малу прозу, найулюбленішу в її 

творчій практиці. У 1919 році вона зазначає: «Як стріне і як судитиме нинішня 

публіка все зібрання моїх писань – це її діло, я-ж скажу, що як мої мініатюри 

були моєю втіхою, художньою насолодою, так оці прозові були тим «не можу 

мовчати», що примушувало хапати перо серед глупої ночі й записувати те, що 

життя викидало на очі та клало карби на душу» [31, с. 190]. 

Прозою авторка писала нарисові та новелістичні оповідання. У них 

відтворені реальні картини життя народу, зокрема селянства. Саме в цьому 

жанрі відбувається еволюція її творчого почерку: від етнографізму – до 

психологізму з елементами імпресіонізму. Епічний виклад матеріалу дав 

можливість письменниці роздумувати над проблемами класових стосунків у 

суспільстві, порушувати філософські питання та завдання освіти, що особливо 

актуалізувалося на грані століть. 

Перебуваючи на шляху постійних пошуків у вираженні навколишньої 

дійсності, літераторка сміливо засвідчує позицію щодо активного процесу 

оновлення форми та художньої досконалості творів, що стало поштовхом до 

мистецьких експериментів. Політ фантазії, розуміння природи, водночас 

надзвичайне чуття мови, музики стали результатом появи з-під її пера прозових 

творів, у яких багато лірики, пейзажу, ритму. «Синтез ліричного та епічного 

способів художнього мислення, – зауважує О. Камінчук, – визначальний для 

творчої індивідуальності Дніпрової Чайки» [69, с. 154].  

Дебютує авторка циклом «Морські малюнки» (1887). Свіжа морська 

тематика, романтичний пафос та ліричність надали творам новизни, 

оригінальності, що справило на сучасників велике враження. Ритмізовану прозу 

митця високо поцінували П. Житецький, С. Єфремов, М. Коцюбинський, 

В. Покальчук. 
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Твори малої форми письменниця називала так: «мої рітмовані 

мініятюри», «надморська поезія», «неримовані вірші». У літературному 

просторі кінця XIX – початку XX століть вони отримали назву поезія в прозі, 

якою послуговуються дослідники й нині (Н. Гаєвська, Я. Голобородько, 

К. Миц, І. Немченко, О. Рибась, І. Сивкова, Т. Чепурняк). 

Поезіям у прозі Дніпрова Чайка надавала надзвичайної ваги, старанно їх 

опрацьовувала, шліфувала, дбала про досконалість та витонченість. 

В. Покальчук зазначає, що твори «становлять найдосконалішу з формального 

боку царину її літературної продукції. Уважно поставившись до цієї улюбленої 

форми своїх писань, ще на той час в українській літературі невипробуваної, 

Дніпрова Чайка дала чимало гарних римованих мініатюр, писаних переважно 

на теми, що зв’язані з морем» [130, с. 126].  

Водночас вона сміливо експериментує, вдається до символів, пейзажів, 

віршованих розмірів. У такий спосіб, на наше переконання, виражається 

суб’єктивно-авторське ініціювання в розробці модерної форми. Це була не 

примха, не данина моді, а вияв органічної внутрішньої потреби в художньому 

пошуку митця та самореалізація творчих потенцій. 

У доробку наявні й твори для дітей, які мають різножанрове вираження: 

вірші («Зима», «Весна», «Осінь», «Голосіння дітвори над гробом дідуся 

Кенира»); оповідання («Буряк», «Краплі-мандрівниці»); казки («Казка про 

Сонце та його сина», «Писанка», «Грецька казка»); лібрето опер («Коза-

дереза», «Зима й Весна, або Снігова Краля», «Пан Коцький», «Весна-красна»).  

За художніми складовими та ідейно-тематичним спрямуванням вони 

стали органічною частиною української дитячої літератури, представленої 

найкращими зразками письменників старшого покоління та порубіжжя: 

С. Васильченка, Марка Вовчка, Л. Глібова, М. Коцюбинського, Панаса 

Мирного, С. Руданського, В. Стефаника, А. Тесленка, Лесі Українки, І. Франка, 

Т. Шевченка. 

Відомо, що Дніпрова Чайка працювала також у жанрі поеми, зокрема її 

ранній твір «Галина криниця» зараховують до творчих невдач. Уперше рукопис 
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потрапляє до рук Олени Пчілки, яка дає йому негативну оцінку, потім передає 

І. Франку, проте він так і не наважився його надрукувати в альманасі «Перший 

вінок» (1887). На сьогодні поему на широкий загал опублікував І. Немченко, 

зауважуючи: «Хоча ранній твір Дніпрової Чайки «Галина криниця» не 

позбавлений різних вад, проте становить цінність для дослідників як 

літературна пам’ятка доби, як джерело для розуміння й осмислення художніх 

пошукань молодої авторки» [109, с. 16]. 

Займалася письменниця й перекладацькою діяльністю, що особливо 

актуалізувалася на грані століть. У її доробку наявні переклади О. Пушкіна 

(«Втопник»), М. Лермонтова («Вийду я тихенько на дорогу» «Мцирі – 

чернець», «На півночі хмарній», «Парус»), М. Горького («Пісня про 

Буревісника»), а також шведської письменниці С. Лагерлеф (збірка 

скандинавських легенд «Королеви Кунгахелі»). Переклад різножанрових творів 

засвідчує про майстерність авторки як перекладача. 

У літературному спадку Дніпрової Чайки окреме місце займає й 

епістолярій (понад 50 листів) до відомих на той час письменників, 

фольклористів, культурних діячів. Він є цінним матеріалом для дослідження, 

опрацювання якого сприятиме поглибленому процесу пізнання творчої 

особистості, її світогляду, мистецьких пошуків. 

На сьогодні систематизацією та класифікацією художньої спадщини 

письменниці займалися такі науковці: О. Камінчук, І. Немченко, Н. Шумило. 

Зокрема, в поетичному здобутку О. Камінчук виділяє: «вірш-роздум 

(«Зорі», «Нічною добою», «Красі я уклоняюсь…», «Віра, Надія, Любов»), 

лірична медитація («О моя надіє – золотії крила…», «Мури», «Як темно знов, 

як сумно знов!»), послання («Роковини», «Чи любиш ти мене, чи ні – мені 

байдуже…», «К портрету Лермонтова»), вірш-оповідання («Дяківна», 

«Береза»), елегія («Як не хочеться жить…», «Про все скажу, про все я 

проспіваю…»), пісня («Лиха моя недоленька…», «Пісня», «Акация вторично 

расцвела»), романс («Сьогодні пташки не щебечуть…», «Восени», «Много 

капель в росе…»), пейзажна лірика («Святі вечори», «Хвиля»), легенда 
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(«Зірчині чари»), поминальний вірш («Пам’яті Тараса»), інвектива 

(«Ненависть»), поетичний маніфест («Бажання»), сентенція («О дужий! Як же 

ти погірдливо підвівсь…»)» [69, с. 153].  

«В доробку Дніпрової Чайки, – зазначає І. Немченко, – є зразки 

найрізноманітніших жанрових модифікацій лірики: елегія («Осінній плач») і 

романс («Єрихонська рожа»), маніфест («Молитва») і послання («Славному 

нашому учителеві, щирому батькові В. В. Антоновичу»), роздум («Як повен 

наш келих…») і діалог («Антифони»), епітафія («Над могилою Б. Грінченка») і 

алегорія («Бурун»), портрет («Дяківна») і пейзаж («Степ»). Рідше зверталася 

поетеса до ліро-епіки (поема «Галина криниця», балади «Вісточка», «Свідок», 

«Мати») [108, с. 28]. 

О. Камінчук уперше здійснила спробу й класифікації ліричної прози, в 

якій виокремлює такі структурні типи (жанри): оповідання-казка («Суперечка», 

«Хвиля», «Дивний ткач», «Таємниця», «Скеля»); оповідання-легенда («Тополі», 

«Буревісник», «Дівчина-чайка», «Морське серце», «Білий чорт»); оповідання-

притча («Собака», «Миша», «Всякому своє», «Образ великого»); власне поезія 

в прозі («Струмок», «Снище», «Плавні горять», «Гармонія», «Шпаки», 

«Самоцвіти», «Вінки», «Дисонанси», «Дві крапельки», «Пізня квітка на могилу 

незабутнього Миколи Віталійовича Лисенка») [69, с. 151]. 

Твори ліричної прози Н. Шумило по-своєму поділяє на літературні казки 

(«Буревісник», «Скеля», «Таємниця», «Білий чорт», «Дивний ткач»), легенди 

(«Дівчина-чайка», «Тополі», «Мара», «Дві птиці», «Таємниця», «Певний 

притулок»), притчі («Образ великого», «Струмок», «Всякому своє»), життєві 

аналогії («Миша», «Собака», «Шпаки, «Плавні горять», «Хвиля», «Дві 

крапельки», «Снище») [185, с. 50].  

Таким чином, письменниця виступила в сталих жанрах (оповідання, 

поезія, казка) разом з тим активно створювала жанрові новоутворення 

(оповідання-казка, життєві аналогії, власне поезії в прозі). 

Дніпрова Чайка художньо осмислює різноманітні теми: історичні, 

морально-етичні, філософські, революційні, тему долі жінки. Домінуючими є 
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тема селянина, соціально-визвольної боротьби. Провідною ж є тема природи та 

моря, в якій відтворюється суб’єктивно-авторське сприйняття навколишньої 

дійсності. 

Отже, авторка здебільшого послуговується традиційними темами, проте 

розробляє й відносно нові, зокрема тему моря, збагачуючи та розширюючи 

тематику української літератури періоду помежівʼя. 

За художньою манерою її творчість, особливо раннього періоду, близька 

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

залишився поза увагою й досвід російських митців, зокрема М. Горького, 

М. Лермонтова, М. Некрасова, О. Пушкіна, А. Чехова. Помітний вплив 

сучасників: П. Грабовського, М. Коцюбинського, Лесі Українки, І. Франка. З 

П. Грабовським Дніпрову Чайку повʼязували спільні тенденції щодо місії митця 

в суспільноному житті країни, що стали провідною темою в їхньому 

покликанні. У літературній практиці письменниці та М. Коцюбинського 

спостерігається звернення до образу моря, який за частотністю і символічним 

насиченням можна визначити як один із важливих мотивів їхнього 

самовираження. Роль І. Франка позначилася на наявності соціальних мотивів у 

художньому доробку авторки.  

Але оскільки вона жила в епоху модернізму, природньо, її творчість 

співзвучна з творчістю таких українських письменників кінця XIX – початку 

XX століть, як Христя Алчевська, В. Винниченко, М. Вороний, Олександр 

Олесь, О. Маковей, М. Чернявський, Надія Кибальчич, Людмила Старицька-

Черняхівська та інші. 

Письменниця йшла в ногу з часом, розробляла нові теми, продовжувала 

традиційні мотиви (біблійні, мариністичні, мотиви дороги), відбирала 

актуальний для доби матеріал та художньо його опрацьовувала. На ранній 

творчості відчутний вплив етнографізму, пізньоромантичного напряму, проте 

згодом вона переходить до поглибленого психологізму та реалізму із 

вкрапленням імпресіонізму, символізму – така стильова еволюція художнього 

становлення Дніпрової Чайки.  
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І тому на сьогодні літературознавці сміливо вписують її постать у 

контекст модернізму, вказують на наявність художніх осмислень міфологем 

«першостихій» (води, землі, вогню, повітря) (Н. Чухонцева), міфологеми неба 

(Т. Цепкало), своєрідного пантеїзму, а також відсутність традиційних 

паралелізмів, наповнення образів-символів новим забарвленням (Л. Голомб). В 

аспекті модернізму розглядає твір «Мара» О. Турган, інтерпретує й казки 

авторки (О. Цалапова). Тож присутність рис модернізму у творчості митця є 

очевидними, що зумовлено умінням відтворювати гармонію та красу всесвіту. 

Дніпрова Чайка, як і більшість письменників означеної доби, перебувала 

під впливом культу поетичного слова Кобзаря. Апелюючи до образу 

Т. Шевченка, вона написала низку віршів, у яких захоплюється патріотизмом, 

силою духу незламного бунтаря: «Роковини» – «Як сиротина одинока…», 

«Тарасова думка», «Думка. Перед портретом Т. Шевченка». 

У багатьох творах вона намагалася передавати мотиви, художні засоби, 

образні знахідки, що були репрезентовані в позіях та поемах відомого 

українського письменника. Її ранні балади «Вісточка», «Русалка», «Мати» 

подібні до зразків Шевченкової ліри: «Причинна», «Наймичка», «Русалка». У 

них відбилися страждання знедоленого народу, піднімаються насущні питання 

дійсності. Спільною характерною особливістю у викладі подій є синтез 

романтичних і реалістичних елементів, зображення пейзажів, широке звернення 

до художньо-зображувальних засобів, що почасти почерпнуті з народних 

джерел.  

Висловлюючи свої найпотаємніші помисли, поети вдавалися до 

написання віршів-тестаментів. У Дніпрової Чайки – «Як помру – то не 

ховайте…», що перегукується зі знаменитим «Заповітом» Т. Шевченка – «Як 

умру, то поховайте…». Авторка заповідає поховати її біля моря, щоб чути 

пісню волі, простору та сили. 

Мотиви палкої любові до рідного краю простежуються в поезіях 

«Україно моя мила, краю памʼятливий…», «Знову чайкою літаю», «Пізно!», 

«Молитва», «Сестрицям-українкам», що суголосні патріотичним творам 
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Т. Шевченка: «Мені однаково», «Я не нездужаю», «І виріс я на чужині», 

«Розрита могила», «І мертвим, і живим…». У здобутках обох митців 

утверджуються права українців на гідне життя, щасливу долю, засуджується 

зрада, відступництво, що мотивується найтяжчим гріхом перед народом.  

Наслідуючи сатиричні традиції великого майстра слова («Сон», 

«Кавказ», «Царі»), поетеса надає ліриці початку XX століття нових відтінків. У 

її поезії «Казка» йдеться про національно-визвольний виступ співвітчизників, 

по країні чути дзвін розбитих кайданів. І хоч ще скрізь пітьма, але душа вже 

вільна. 

Цілісного філософського світогляду письменниця не мала, проте на 

ньому помітно відбилися ідеї відомого сирійського богослова Єфрема Сиріна, 

погляди філософів Сократа, Г. Сковороди, філософсько-релігійне вчення 

Л. Толстого, а також концепція філософії серця, що особливо актуалізувалася 

на межі століть. Такі впливи послужили появі в її доробку багатьох творів, 

зокрема «Бажання», «Під самого купала…», «Вгору стежка твоя…», «Молитва 

Єфрема Сиріна», «Хрестонос», «Скеля», «Морське серце», в яких потужно 

проповідуються закони християнської моралі, формуються етичні погляди на 

життя. Звертається увага на внутрішній душевний світ людини, що дало змогу 

реалізувати базові концепти філософії серця. 

Художня спадщина Дніпрової Чайки позначена глибоким 

фольклоризмом. І це очевидно, адже увесь її життєвий шлях пов᾿язаний з 

народною творчістю. Закохана з дитинства в українське слово, народну пісню, 

казку, легенду, притчу, вона досить швидко усвідомлює своє призначення в 

збереженні та популяризації народних надбань. Стає берегинею фольклорного 

спадку народу, виступає в ролі носія народнопоетичної творчості, займається 

пошуковою діяльністю, збираючи фольклорний матеріал у різних регіонах (від 

Київщини й Таврії аж до Кавказу), активно спілкується з визначними 

фольклористами: В. Антоновичем, Б. Грінченком, П. Житецьким, 

А. Кримським, В. Кравченком, Д. Яворницьким та іншими. 
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Така різнобічна фольклористична діяльність сприяла формуванню її 

художнього мислення, впливала на процес становлення творчої особистості, 

індивідуально-авторських ідей та художнього стилю. «Усна поетична творчість 

народу, передусім пісенна, – слушно зауважує М. Базилівський, – була для 

письменниці не тільки одним з важливих джерел для власного творення, а й 

цінним ідейно-естетичним критерієм, тією основою, яка кристалізувала 

формування її художницького бачення» [1, с. 7]. 

Увесь доробок літераторки пройнятий поетичним ладом пісенності, 

духом казки, легенди. Йому властивий романтичний пафос, виразний ліричний 

струмінь, морально-етична зорієнтованість, естетична довершеність, що 

максимально наближує його до народних зразків, а відтак робить його ще 

зрозумілішим загальній читацькій аудиторії.  

У канву художніх текстів авторка вплітає фрагменти фольклорного 

матеріалу, застосовує сюжетно-композиційні елементи казок, легенд, 

специфічні ознаки притчі, думи, широко звертається до символіки українського 

фольклору. Вміле поєднання фантастики й реальності сприяє актуалізації 

сюжетів, а введені дидактичні елементи наповнюють твори мораллю та 

інформативністю. Вони написані народною мовою, що надає їм мелодійності, 

ритмічності, образності. 

Під впливом фольклору шліфувався та вироблявся й стиль письменниці. 

Домінантами її творчого почерку є надзвичайний ліризм, глибока емоційність, 

психологічна насиченість, які сприяють мистецькому самовираженню та 

закономірно вливаються в контекст доби помежівʼя. 

Пізнаючи тип авторської свідомості, з’ясовуємо, що це була 

надзвичайно обдарована, багатогранна особистість, яка вміла розуміти природу 

та помічати красу навколишньої дійсності. Гармонійне та прекрасне у всесвіті 

стає улюбленими об’єктами її художнього осмислення. За допомогою слова 

вона змальовує мальовничі краєвиди моря, красу сонячного дня чи безмежного 

зоряного неба. Письменниця виступає поетесою природи, що слугує як засіб 

пейзажу або своєрідними образами-символами у вияві її суспільної активності. 
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В. Покальчук зауважує, що в її творах відчутний «великий нахил до 

естетизування стилю. Тут повно скрізь поривань до витонченої форми, до 

рівного темпу, до ідеальної краси і сили» [130, с. 125]. 

Таким чином, можемо зазначити, що Дніпрова Чайка (Людмила 

Олексіївна Василевська (дівоче прізвище Березіна)) займає помітне місце в 

літературному процесі межі століть. Завдяки своєму таланту, громадській 

позиції, вона брала активну участь у його розбудові. Амплітуда її діяльності 

вражає різноспрямованістю й професійністю. Маючи обдаровану, багатогранну 

натуру, письменниця намагалася примножити певні досягнення у сфері освіти, 

мистецтва, культури. 

Дитинство та юність, проведені в селах і містах півдня України, 

обумовили її закоханість у рідний край, слово, національні традиції, що мало 

колосальний вплив на процес творчого становлення та художнього стилю. На 

формування літературно-естетичних поглядів авторки, як уже зазначалося, 

суттєвий вплив мали Т. Шевченко, М. Гоголь, М. Лермонтов, О. Пушкін та 

інші. Згодом, ставши письменницею, вона продовжує найкращі їхні традиції, 

творчі задуми, при цьому самовдосконалюється та самоутверджується як 

літератор. Її творчість високо поцінована сучасниками, хоча й недоотримала 

належної уваги з боку літературознавців. 

Як митець вона постійно перебувала у творчому пошуку, що сприяло її 

еволюції від традиційних форм до новаторських жанрів, притаманних 

літературному процесу перехідної доби України й світової загалом. Її доробок 

жанрово й тематично різноманітний, проте не дуже обсяжний. 

Малопродуктивність зумовлена тяжкою хворобою, сімейними обставинами, 

проте аж ніяк не браком таланту. Незвичайний феномен – її ліричний та 

епічний спосіб художнього мислення, що розкрився в розробці поезій у прозі, в 

яких багато лірики, романтики, пейзажу. Її творчість еволюціонувала під 

впливом кількох літературних течій, національних та європейських художніх 

традицій. Для творчої манери Дніпрової Чайки властиві найхарактерніші для 

доби стильові риси, які органічно поєднуються з індивідуально-авторськими, 
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що сформували своєрідність її стилю. Художній спадок письменниці увібрав 

найактуальніші життєві закономірності перехідної доби, тому природньо 

вписується в загальномистецькі тенденції періоду зламу віків. 

1.2. Художня спадщина письменниці в літературознавчих 

дослідженнях 

Пропонуючи аналіз існуючих наукових праць, присвячених висвітленню 

художньої спадщини Дніпрової Чайки, зауважимо, що її творчість цікавила й 

продовжує цікавити багатьох дослідників. Нехай не так часто й системно, проте 

сучасне українське літературознавство постійно поповнюється новими 

розвідками, які сприяють заповненню прогалин у вивченні творчого доробку 

письменниці та здійсненню спроби віддати належне постаті митця в 

суспільному та літературно-мистецькому процесі кінця XIX – початку XX 

століть.  

Внаслідок багатьох причин, як об’єктивних, так і суб’єктивних, шлях 

визнання та етапи дослідження творчості авторки проходять досить тривалий 

процес: прижиттєві публікації та спогади (1885 – 1928); дослідження 

радянського періоду (1929, 1931, 1960 – початок 1990-х років); розвідки за часів 

постання незалежності України (1991 – до сьогодення). Звичайно, був період 

забуття та замовчування письменниці, зокрема 1931 – 1958 роки. Хоча ці 

періоди й умовні, вони спостерігаються на різних часових відтинках 

літературного процесу. Кожний етап відзначається як новими здобутками, так й 

окремими недоліками, відчутно й специфіку в інтерпретації спадщини, що 

пояснюється особливостями певної історичної епохи. 

Здійснені огляди науково-критичного дискурсу в працях В. Пінчука, 

І. Немченка, Н. Чухонцевої досить стислі, тому не дають повної об’єктивної 

оцінки стану вивчення творчості Дніпрової Чайки в літературній критиці. У 

зв’язку з відсутністю системної наукової інформації, мусимо зібрати та 

простудіювати існуючий матеріал, що уможливить аналітичне осмислення 

художнього здобутку письменниці. 
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Насамперед варто звернути увагу на прижиттєві публікації, оскільки в 

них закладені основи аналізу творчості авторки. Зазначимо, що вони не 

чисельні та зводяться здебільшого до окремих зауважень, рецензій, відгуків, 

спогадів. Пояснюється це тим, що Дніпрова Чайка належить до складного й 

суперечливого періоду кінця XIX – початку XX століть, стоїть серед так званих 

другорядних письменників демократичного напряму, а їм у той період 

найменше приділялося уваги. Звичайно, маємо й інші причини: посилені утиски 

царизму, складність видавничої справи, розвиток української мови, літератури 

та культури в надзвичайно складних умовах (Валуєвський циркуляр, Емський 

указ), цензура, діяльність вульгарних соціологів – усе це негативно впливало на 

розвиток української літератури в цілому та на висвітлення окремих постатей 

митців зокрема. 

Щодо Дніпрової Чайки, то слід згадати праці О. Дорошкевича, 

С. Єфремова, П. Житецького, М. Коцюбинського, І. Нечуя-Левицького, 

І. Франка, спогади Г. Коваленка-Коломацького, А. Конощенка, В. Покальчука, 

які дають схвальну оцінку творчості письменниці, наводять цікаві факти з її 

життя, висвітлюють дружні стосунки та співпрацю з культурними діячами, 

літераторами. 

Одним із перших на «молоду, початкуючу руку…» звертає увагу 

І. Франко, який тривалий час стежить за творчим становленням письменниці, 

відгукується на появу її творів, дає слушні поради, вдається й до критики.  

Рецензуючи збірник «Нива» (1885), І. Франко прихильно вітає появу 

нового імені в українській літературі та радить молодій літераторці 

«придивлятись пильно живому життю і живим людям і в поезії, і в прозі, 

держатись тільки тих живих фактів, які сама бачила, вистерігатися 

шевченківської поетичної фрази, а змалювати тільки такі речі, характери і 

факти, котрі зовсім рельєфно і повно живуть в уяві, – простими, звичайними, а 

не стереотипними словами, звертати увагу більш на обрисовку реальних, 

звісних їй місцевих обставин, аніж на шаблонові, етнографічні чи поетичні 

акцесорії» [166, с. 378]. 
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І. Франко підтримує позитивні моменти, проте вказує й на слабкі 

сторони. Аналізуючи нарис «Знахарка», зауважує, що «мова гарна та чиста, та 

зате предмет дуже неглибокий ˂…˃ За приказками, шептами і прочим 

етнографічним апаратом, знайомим українському читачеві ще з Квітчиної 

«Конотопської відьми», авторка зовсім не дає нам заглянути в душу знахарки, 

не малює нам людини. Се кардинальна хиба очерка, котра позбавлює його 

всякого глибшого інтересу» [166, с. 375]. У поезії «Пісня» критикові 

сподобалася її форма, проте він зазначає, що вона «по своєму змісту зовсім 

слаба; предмет якось штучно прикроєний…» [166, с. 378]. «Вісточку» І. Франко 

називає цікавою спробою «змалювати деякі моменти з життя українського 

народу», але вказує на хиби у відтворенні картин тогочасного суспільства: 

«Жаль великий, що авторка, мабуть, і не запримітила тої золотої жили, на котру 

зразу попала, і замість показати нам реально та живо широку картину того 

життя і тим способом здобути, що так скажемо, нове поле для нашої поезії, 

заповнила всю останню часть своєї поеми добре звісними від часів Шевченка 

сумуваннями, пугачами, сусідками-цокотухами та слізьми, одним словом, 

акцесоріями зовсім не характеристичними, не новими і не цікавими» [166, с. 

377].  

Згадує не раз І. Франко про Дніпрову Чайку в праці «З остатніх 

десятиліть XIX в.», характеризуючи як талановитого та оригінального митця. 

Ім’я авторки стоїть серед імен інших відомих на той час жінок-письменниць, 

появу яких критик відзначає «як доказ росту національної сили». «У 80-х роках 

і на Вкраїні, і в Галичині, – пише І. Франко, – виступає цілий ряд жінок з 

літературними працями, а серед них визначаються відразу гарні, а то й дуже 

гарні таланти: Олена Пчілка, сестра Драгоманова, її дочка Лариса Косачівна 

(Леся Українка), пані Василевська (Дніпрова Чайка), Людмила Старицька – все 

те імена, що сьогодні мають у нашій літературі, так сказати, добру марку» [164, 

с. 501]. 

Писав про письменницю І. Франко й у вагомій праці «Нарис історії 

українсько-руської літератури до 1890 р.». При огляді періодичних видань 80-х 
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років в Україні згадує альманах «Нива» (Одеса, 1885), де зазначає: «Тут же 

появилося уперве ім’я Дніпрової Чайки, тоді ще панни Березиної, що пізніше 

стала жінкою Василевського (Софрона Крутя). Вона помістила тут дві поезії і 

одне оповідання» [163, с. 383].  

До розгляду науковця потрапляє також збірник «Степ» (Херсон, 1886), 

де постать письменниці зараховує вже до відомих імен, зауважуючи: «Дніпрова 

Чайка дала також дві поезії» [163, с. 383].  

Певні коментарі маємо в жіночому альманасі «Перший вінок» (Львів, 

1887), який, на думку І. Франка, належить «до найкращих та найбагатших 

змістом наших видань із того десятиліття» [164, с. 502]. Серед переліку жінок-

українок, зокрема Олени Пчілки, Лесі Українки, Ганни Барвінок, Людмили 

Старицької, стоїть і Дніпрова Чайка, яка, як зазначає І. Франко, виступає «з 

шістьма гарними віршами» [163, с. 454]. Загалом жіночому альманаху критик 

ставить високу оцінку з надією на подальше відродження «національної 

свідомості і національної літератури».  

Творчість письменниці відзначена І. Франком у праці «Южнорусская 

литература», в якій він зауважує: «Несколько удачных стихотворений и 

поэтических рассказов дала Днипровая Чайка («Плавні горять»)» [165, с. 155]. 

Високо оцінив твори Дніпрової Чайки М. Коцюбинський. На обкладинці 

збірки оповідань «Дорогою ціною», виданої в Києві в 1902 р., подарованій 

письменниці, він зробив такий напис: «Високошановній і талановитій авторці 

«Морських малюнків» – Людмилі Олексіївні Василевській щиро прихильний 

автор» [Цит. за: 125, с. 23].  

Поезії в прозі літераторки привертають увагу І. Нечуя-Левицького, 

зокрема «Шпаки», «Плавні горять». Незважаючи на негативну оцінку критиком 

модерних форм, він «безпомилково виділив романтико-алегоричні картинки 

Дніпрової Чайки, сповнені соціального змісту. Більше того, в одному з 

пізніших його етюдів («Апокаліпсична картина в Києві», 1910) бачимо деякі 

алегоричні мотиви, які нагадують ліричну мініатюру письменниці («Плавні 

горять»)» [85, с. 191].  



43 

 

 

Належну оцінку «Морським малюнкам» дав і російський письменник 

М. Горький, який в одному з листів до Дніпрової Чайки пише: «Я давно 

познайомився з Вашими віршами у прозі. Ви могли б стати окрасою не тільки 

малоросійської літератури» [73, с. 109]. 

Позитивно відзначив творчість письменниці С. Єфремов у праці «Історії 

українського письменства» (1917). Дослідник уже в ті часи виокремлює риси 

символізму у творчій практиці авторки, хоча, як відомо, сам був противником 

модернізму. Його увагу привернули поезії в прозі, їхня форма, засоби 

вираження, глибокий зміст, проте, на його думку, «не згірші й оповідання 

симпатичної авторки («Хрестонос», «Чудний», «Вольтеріянець», то-що), – вони 

показують, що так само вдумливо вона ставиться й до людського життя, 

уміючи взяти з його цікаві моменти і в гарних образах виявити» [56, с. 390]. 

Загалом С. Єфремов прихильно ставився до письменниці, шануючи за те, що 

вона ніколи «не писала навпаки серця». 

Про літературну діяльність Дніпрової Чайки згадує й О. Дорошкевич 

(«Підручник історії української літератури») (1924). У публікації про 

письменницю сказано небагато, проте відмічено, що вона «в своїх невеличких 

поезіях в прозі шукає в белетристиці щирого ліричного піднесення і витворної 

ритмічної форми» [49, с. 172]. Варто зазначити, що в 1927 році підручник 

перевидається, проте О. Дорошкевич свої зауваження стосовно творчості 

автора не змінює, але у перевиданні 1930 року свої міркування дещо розширює, 

стверджуючи, що вона «в своїх невеличких поезіях в прозі дала новий жанр 

символістичної прози, а в оповіданнях «Хрестонос», «Знахарка», «Чи 

сквиталися?» та ін. продовжувала описувати ніби одномасне село й українську 

інтелігенцію в дусі народницьких традицій» [51, с. 160]. 

Варто зауважити, що, незважаючи на несприятливі умови для 

видавничої справи в Україні в ті часи та надзвичайну скромність письменниці 

щодо публікацій творчих здобутків на широкий загал, за життя вона все ж таки 

друкується в журналах, альманахах, а згодом у 1919 – 1920 роках опубліковує 

два томи, до яких входять оповідання та поезії в прозі. На її твори жваво реагує 
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критика, яка дає позитивну оцінку, наголошуючи на їхній оригінальністі та 

своєрідністі. Зокрема в рецензії на альманах «Хвиля за хвилею» (1900), де 

вперше розміщені «Морські малюнки», зауважувалося: «Всі ці поезії в прозі 

перейняті якимсь надзвичайно теплим чуттям і відзначились художністю, 

колоритністю й чарівною свіжиною в малюванні природи, яку шановна 

авторка, видно, любить і розуміє. З погляду форми вони бездоганні. Мова 

чиста, гарна, незвичайно мелодійна, ще більш підвищує ціну цих поезій в прозі 

й становить їх головну вагу. Усе це виявляє в авторці справжній літературний 

талант» [Цит. за: 66, с. 10]. Знаходимо коментар (рецензію) й на перше видання 

творів (1919): «Свіжість думки, оригінальність і благородство сюжету, 

музикальність стилю, широкий символізм характеризують творчість Дніпрової 

Чайки. Кожна така мініатюра – перлина, що грає і переливається всіма 

фарбами» [Цит. за: 125, с. 50].  

Наведені зауваження засвідчують про надання сучасниками високої 

оцінки таланту письменниці, її майстерному вмінню в оволодінні нової форми 

(поезії в прозі), що були органічною складовою літературного процесу кінця 

XIX – початку XX століть. 

Наступні розвідки пов’язані зі спогадами про Дніпрову Чайку, що 

з’являються в рік її смерті (1927). Зокрема, про неї пише український 

письменник, журналіст, громадський діяч Г. Коваленко (псевдонім Коваленко-

Коломацький), який вважає її новатором щодо манери письма (римована 

проза), а також шкодує, що «…на 65-му році свого життя померла людина, що 

полишила по собі помітний слід в українському красному письменстві…» [76, 

с. 223]. У статті дослідник скаржиться на неуважність критиків до творчості 

авторки й зазначає: «Сучасне покоління даремно шукатиме в істориків нашого 

письменства ˂…˃ правдивої і докладної оцінки праці цієї оригінальної 

письменниці» [76, с. 223]. На його думку, її літературна спадщина хоча й 

невелика за обсягом, але досить цікава і своєрідна, а тому «…заслуговує на 

більшу увагу до себе з боку істориків…» [76, с. 225]. Вказує Г. Коваленко-

Коломацький й на причину малопродуктивності письменниці, яка, за його 
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словами, крилася не в її інтелекті, а більше в родинних відносинах. Докладно на 

цьому питанні він не зупиняється, але зазначає, що, «…коли б не ті родинні 

відносини ˂…˃, то українське письменство пишалося б тепер ще одною 

літературною силою, що заняла б видатну постать поруч Лесі Українки та 

Коцюбинського» [76, с. 225].  

В іншій статті, датованій 1928 роком, Г. Коваленко-Коломацький свої 

спогади присвячує здебільшого окресленню рис характеру та вподобань 

Дніпрової Чайки. Дослідник позиціонує її цілком оптимістичною, 

життєрадісною натурою, наділяє надзвичайною сердечністю, щирістю, звертає 

увагу й на літературну скромність, яка, на його думку, вплинула на неуважне та 

недостатнє висвітлення постаті письменниці в літературному процесі 

зазначеної доби. 

Чимало теплих слів на адресу авторки сказав відомий на той час 

фольклорист, громадсько-політичний діяч А. Грабенко (псевдонім Конощенко), 

який близько був знайомий з нею та її родиною (Херсон 1885 р.). У спогадах 

(1927 р.) дослідник наводить цікаві факти з життя Дніпрової Чайки, розкриває її 

талант та обдарованість, характеризує як фольклористку та берегиню 

української пісні. Загалом можна стверджувати, що А. Конощенко був 

прихильником її творчості, мріяв «побачити надрукованими й усі її віршовані 

поезії, щоб знайшовся таки видавець на них» [80, с. 125]. 

Особливу увагу на художній доробок письменниці звертає 

В. Покальчук, який виступає з публікацією «Дніпрова Чайка» (1927 рік). У 

статті дослідник здійснює спробу вписати автора в літературний процес 

перехідної доби. При аналізі творів відзначає традиційні та новаторські прояви. 

Під час розгляду оповідань зазначає, що письменниця не внесла нічого нового, 

навпаки, на них відчутний «вплив старої школи етнографічного реалізму». 

Перед нами постають типові постаті селян та інтелігенції з їх характерними 

ознаками та ідеологією. Більш досконалими, на його думку, є поезії в прозі, в 

яких він побачив відхід від громадських тем, від етнографізму й перехід до 

теми природи. Підсумовуючи, В. Покальчук зазначає, що «письменниця 
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відчула голос свого оточення і в художній формі переказала його зміст, – в 

цьому найбільша її цінність в історії літератури» [130, с. 130].  

Незважаючи на те, що матеріали прижиттєвих досліджень малочисельні, 

вони мають наукову вартість, оскільки дають сучасному досліднику достовірні 

факти про життя та творчість Дніпрової Чайки. Крім того, за оцінкою 

дослідників, можемо зробити висновок, що вона належить до активного кола 

митців, які, завдяки своїй позиції й таланту, сприяли розбудові літературного 

процесу кінця XIX – початку XX століть, такого складного й неоднозначного. 

У 1929 році вибрані твори письменниці опубліковує М. Івченко. 

Наступне найповніше видання у двох томах припадає на 1931 рік. Його 

упорядковує Р. Шевченко, якого вважають одним із перших дослідників 

художньої спадщини Дніпрової Чайки.  

У біографічно-критичному нарисі Р. Шевченко здійснює аналіз 

творчості письменниці, подає біографічні відомості з її життя. Розглядаючи 

поетичний доробок, відзначає вплив М. Лермонтова, М. Некрасова, а також 

революційно-бунтарської та романтичної Шевченкової поезії, що позначилося 

«і на змісті, й на формі її віршів» [181, с. 9]. У поезіях звучать мотиви 

«зневіри», «песимістичних настроїв», «правди», «долі», що характерно щодо 

національної перспективи і в питанні соціальному. «Особиста лірика, – 

зауважує дослідник, – у віршованій продукції Дніпрової Чайки посідає 

найвизначніше місце» [181, с. 8]. Однак і тут спостерігаються глибокі 

песимістичні настрої, які викликані громадським та особистим життям 

письменниці. Загалом літературознавець зазначає, що «з формального боку 

поезії Дніпрової Чайки в основному не вносять нічого нового проти того, що 

було в попередній українській літературі» [181, с. 9]. При розгляді поезій у 

прозі науковець простежує модерні риси письма, називає новаторкою в 

розробці «ритмованих малюнків-мініатюр». 

Загалом Р. Шевченко творчість письменниці оцінює позитивно, 

акцентуючи: «Твори Дніпрової Чайки, писані на зламі двох соціально-
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економічних епох, становлять цікавий і цінний документ для історії 

українського літературного розвитку» [181, с. 11]. 

Здавалося, що авторка поступово стає відомою для широкого загалу, 

проте наступні три десятиліття стають роками забуття. Пояснюється це тим, що 

1930 – 1940 роки були несприятливими для розвитку літературного процесу в 

цілому, оскільки пов’язується це з культом особи Сталіна, за часів правління 

якого спостерігаємо штучне замовчування імен багатьох письменників, 

навмисне перешкоджання друку творів українських митців, що призводить до 

гальмування розвитку літературознавства, погіршення стану видавничої справи 

та поступового нівелювання творчого здобутку багатьох письменників. Як 

бачимо, цей факт торкається й постаті Дніпрової Чайки: в ті роки про неї ніхто 

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

широкого загалу та стають об’єктом літературознавчих досліджень. 

Наступний етап у студіюванні художнього спадку письменниці 

припадає на 60-ті, 70-ті, 80-ті та початок 90-х років. Ці роки відзначаються 

посиленою увагою до творчості літераторки та активною спробою вписати її 

постать в сторінки української літератури. Така активізація дослідницьких 

пошуків зумовлюється позитивними зрушеннями як у політичному, так і 

літературному процесі. Пояснюється це перш за все розвінчанням культу особи 

Сталіна (XX з’їзд КПРС (14 – 25 лютого 1956)) й так званою хрущовською 

відлигою, в період якої спостерігаємо деяку політичну, економічну 

лібералізацію суспільства, що позитивно впливає на розвиток української 

літератури, культурно-мистецького життя в Україні. Безперечно, ці події значно 

вплинули й на стан вивчення так званих другорядних письменників, розгляд та 

аналіз творчості яких набирає нової сили.  

Отже, спадщина Дніпрової Чайки постійно перебуває в полі зору 

літературознавців, які системно її вивчають. Варто відзначити праці 

Н. Вишневської, О. Дея, Н. Калениченко, О. Килимника, І. Немченка, 

В. Пінчука. Дослідницьку діяльність науковці проводять у двох аспектах: 

перший – займаються перевиданням творів, опубліковують епістолярій, 
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фольклорні матеріали, другий – висвітлюють творчу особистість письменниці в 

періодичних виданнях, журналах, газетах, монографіях. 

Першим після трьох десятиліть замовчування та забуття авторки 

виступає літературознавець О. Килимник, який з кінця 50-х років здійснив 

спробу простежити еволюцію творчості Дніпрової Чайки. В окремому відбитку, 

що вміщений в журналі «Радянське літературознавство» (1958), дослідник 

констатує, що «пора з’ясувати, яке місце в українській літературі займала 

письменниця» [71, с. 60]. У розвідці науковець простежує етапи формування її 

ідейно-естетичних засад та критеріїв, подає аналіз творів крізь призму реалізму 

та романтизму, зауважуючи про їхню гуманність та загальнодемократичне 

спрямування. О. Килимник упорядковував й творчу спадщину письменниці, яку 

опубліковує в 1960 році зі вступною статтею та примітками до цього видання. 

У передмові «Дніпрова Чайка» він детальніше зупиняється на розкритті 

суперечностей її світогляду, аналізуючи при цьому доробок авторки. 

У 1964 році про Дніпрову Чайку принагідно згадує Н. Калениченко в 

монографії «Українська проза початку XX ст.». У праці дослідниці 

письменниця постійно перебуває в полі зору, цитуються твори, розкриваються 

її погляди, переконання щодо суспільно-політичних питань тогочасної 

дійсності. Проте розгляд самої творчості має швидше спорадичний характер і 

зводиться до окремих зауважень та подається через принципи соціалістичного 

реалізму: заклик до мирного розв’язання соціальних конфліктів, викриття 

експлуататорської суті поміщиків, куркулів, показ непримиренності класових 

інтересів гнобителів.  

Серед багатьох імен та персоналій знаходимо окремі зауваження 

Ф. Скляра про Дніпрову Чайку в «Короткій літературній енциклопедії» (Т. 2. 

1964). У невеликому викладі охарактеризовані основні мотиви її творчості: 

важке життя селянства, побут інтелігенції, революційні події 1905 – 1907 р. р. 

Чільне місце відводиться літераторці в антології «Тридцять українських 

поетес» (1968). У передмові Л. Міщенко зауважено, що вона створила 
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«прекрасні зразки ліричного портрета та ліричного етюда», де відійшла «від 

пейзажних штампів, трафарету» [100, с. 26]. 

Згадується Дніпрова Чайка в «Історії української літератури: У восьми 

томах» (Т. 5 1968). Вона позиціонується як демократична письменниця, яка 

поряд із Грицьком Григоренком, Любовʼю Яновською «внесли в українську 

літературу зовсім інші трактування традиційних тем з життя й побуту 

селянства» [60, с. 77]. Знаходимо окремі зауваження в 4 томі (1969) в книзі 

другій вищезазначеного видання. Постать письменниці віднесено до 

ліберально-народницького напряму, а її творчість продовжується трактуватися 

під кутом соціалістичного реалізму: ілюструє реалістичні картини важкого 

життя народу, гостріше ставить питання про визискувачів, говорить про 

необхідність «викоренити геть дощенту панів, щоб і краю не паскудили, землі 

святої не псували» («Уночі»)» [61, с. 133]. 

У 1974 році, завдяки зусиллям О. Дея та В. Пінчука, вдається 

опублікувати фольклорний доробок письменниці в книзі «Народні пісні з 

голосу Дніпрової Чайки та в її записах». У вступній статті «Дніпрова Чайка – 

збирач народних пісень» акцентується увага на особливостях та своєрідності її 

фольклорного здобутку, що пройнятий «глибоким ліризмом, поетичністю, 

соціальним звучанням» [24, с. 7].  

Чимало для вивчення спадщини авторки зробив В. Пінчук, який 

цікавився її творчістю впродовж багатьох років. Постать літераторки дослідник 

висвітлює в статтях, зокрема «Золоті сліди» (1970), «Дніпрова Чайка як 

педагог» (1970), «Із зошита Дніпрової Чайки» (1970), «Шануймо свої 

самоцвіти» (1970), «Епістолярна спадщина Дніпрової Чайки» (1971), «Пісні в 

записах Дніпрової Чайки» (1972), «Невідомі твори Дніпрової Чайки» (1978), 

«До характеристики неопублікованих поезій Дніпрової Чайки (1982), а в 1984 

році виступає з монографією «Дніпрова Чайка Життя і творчість», у якій 

уперше пропонує ґрунтовне дослідження творчого й життєвого шляху 

Дніпрової Чайки. Літературознавець також упорядкував твори письменниці та 
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опублікував видання «Дніпрова Чайка. Проводи Сніговика-Снігуровича: Вірші, 

поезії в прозі, оповідання, казки, п’єси: Для мол. та серед. шк. віку» (1993). 

Крім цього, він займався пошуком рукописів, листів, зошитів авторки. 

Відзнайдені матеріали вивчав, частину з них подавав до друку для широкого 

загалу. Дніпрову Чайку розглядає як оригінальну та своєрідну письменницю 

демократичного напряму з реалістично-романтичним відображенням 

навколишньої дійсності, розкриває її погляди як педагога, висвітлює активну 

фольклористичну діяльність, не обходить увагою і її зауваження стосовно 

збереження пам’яток історичної минувшини. 

У 1987 році М. Базилівський у газеті «Літературна Україна» пропонує 

оглядову розвідку про життєвий і творчий шлях Дніпрової Чайки. 

Літературознавець прихильно вітає вихід монографії В. Пінчука, вказує на її 

переваги та недоліки, проте, на його думку, «дослідник спромігся довести 

незаперечне: крізь усе своє свідоме життя письменниця пронесла щиру любов і 

глибоку шану до людей праці, постійне вболівання за їхню долю. Її кращі 

оригінальні твори є цінним внеском у скарбницю української літератури, 

духовну культуру народу» [1, с. 7].  

За радянської доби твори авторки перевидаються в 1987 році. У 

передмові Н. Вишневської подається аналіз прозових творів, звертається увага 

на їхні стильові особливості, тематику, традиційність чи новаторську манеру 

написання. Поезії в прозі відзначені оригінальністю за змістом, досконалістю за 

формою, ритмічністю, мелодійністю, фантастичністю, казковістю. Стисло 

аналізуючи поетичну творчість, Н. Вишневська зауважує, що вона 

«характеризується оригінальністю образів, багатством строфіки і ритміки» [9, с. 

20]. Почасти в поезіях звучить тема ролі митця в суспільстві, проте не обходить 

письменниця й інтимної лірики. У змальованих картинах переважають 

реалістичні пейзажі, що виступають своєрідними паралелями людського життя 

та суспільних явищ. 

Загалом дослідниця зазначає: «Літературна спадщина Дніпрової Чайки 

невелика за обсягом, але вагома своїм реалістичним змістом, демократичними 
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ідеями. Краща її частина по праву входить у духовну скарбницю українського 

народу» [9, с. 20]. 

Цю думку розвиває І. Немченко, який через рік пише статтю «Дніпрова 

Чайка. Вибрані твори» (1988), у якій досить високо підносить творчість 

письменниці та рецензує вищезазначене видання.  

І. Немченко подає перелік літературознавців, що займалися вивченням 

доробку Дніпрової Чайки, проте обмежується лише представниками радянської 

доби, а саме: згадує М. Івченка, Р. Шевченка, О. Килимника, В. Пінчука. Не 

заперечує він того факту, що на той час її творчість популяризується, проте 

констатує, що «на загал і досі письменниця залишається маловідомою» [106, с. 

68]. Зазначає, що її твори починають вивчатися в школах та експонуються в 

краєзнавчих музеях Києва, Одеси, Херсона, Кіровограда (нині Кропивницький). 

На базі шкіл створюються музеї, зокрема на Київщині (м. Ржищів), 

Миколаївщині (с. Зелений Яр). У театрах ставляться дитячі п’єси-опери 

М. Лисенка «Зима й Весна», «Коза-дереза, «Пан Коцький», лібрето до яких 

написала Дніпрова Чайка. Все це, на думку І. Немченка, варте уваги, адже такі 

прояви популяризації творчості письменниці спостерігаються вперше. 

Рецензуючи книгу Н. Вишневської, дослідник вказує на позитивні 

сторони, проте озвучує окремі неточності та помилки, зокрема в датуванні 

першодруків, фактів з життя. Це говорить про його копітку роботу з 

рукописами, архівами та епістолярними матеріалами. Варто зазначити, що свої 

дослідження літературознавець не припиняє, а активно продовжує й надалі. 

У підручнику «Історія української літератури кінця XIX початку XX ст.» 

(за редакцією професорів Н. Й. Жук і В. М. Лесина) (1989) зауваження щодо 

творчості письменниці стосуються здебільшого непослідовності її світогляду, 

браку суспільно-політичних поглядів, демократичних позицій, що зумовило її 

«хитання між демократизмом та лібералізмом», проте відзначена ритмізована 

проза. У характеристиці здобутку зазначалося, що в ньому вона відображала 

«важкі умови життя трудящих під гнітом поміщиків і куркулів, антагонізм між 

панівними та пригнобленими класами, сприяла активізації революційної 
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боротьби народу» [62, с. 14]. Як бачимо, таке трактування відповідало 

ідеологічному підходу у вивченні її спадщини, тому в радянському 

літературознавстві постать митця висвітлювалася однобічно. 

Окрему сторінку Дніпровій Чайці відводиться й у книзі В. Шевчука «Із 

вершин та низин» (1990). У короткій фактологічній оповіді «Зо всіх вітрів 

хапала мелодії» дослідник подає цікавий матеріал з життя письменниці, 

розкриває її ставлення до української пісні та її вплив на формування 

естетичних смаків поетеси. Згадує побіжно В. Шевчук й у розвідці «У світі 

псевдонімів», де зазначає, що «в літературній етиці XIX ст. було за правило 

жінкам ховати своє ім’я за псевдонімом, щоб не виставляти себе публічно ˂…˃ 

Через це переважна більшість українських письменниць XIX ст. ввійшли в 

літературу саме під псевдонімами (та ж таки Марко Вовчок, Ганна Барвінок, 

Олена Пчілка, Леся Українка, Наталка Полтавка, Дніпрова Чайка та інші)» [182, 

с. 408]. 

У радянський час активно розміщуються біографічні довідки та окремі 

публікації про письменницю в довідниках, енциклопедіях, словниках: «Історія 

міст і сіл УРСР: Херсонська область» (1972), «Українська Радянська 

Енциклопедія: В 12-ти т.» (Т. 3. 1979), «Український Радянський 

Енциклопедичний Словник: В 3-х т.» (Т. 1. 1986), біобібліографічний довідник 

«Письменники Радянської України 1917 – 1987» (1988). 

Наступний етап наукових зацікавлень літературною діяльністю 

Дніпрової Чайки припадає на часи постання незалежності України (1991 – до 

сьогодення). Вийшовши зі складу Радянського Союзу, країна стає самостійною 

незалежною державою з окресленими кордонами, національною мовою, 

культурою та звичаями. У ці роки спостерігаємо активне осмислення творчості 

багатьох письменників, зокрема й митців кінця XIX – початку XX століть. 

Торкаючись художньої спадщини Дніпрової Чайки, зауважимо, що її 

продовжують вивчати І. Немченко, В. Пінчук, А. Крат та інші. Науковці 

займаються перевиданням творів, публікують епістолярну спадщину та 

продовжують досліджувати творчий шлях автора.  
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Спостерігаємо й перші спроби вписати постать письменниці в контекст 

модернізму, що було здійснено учасниками міжвузівської наукової конференції 

«Дніпрова Чайка і розвиток української культури» (Херсон, 1991). У результаті 

проведеного заходу значно розширилося коло дослідників (Ф. Білецький, 

Л. Голомб, В. Грабовецька, А. Гудзенко, Л. Матусяк, О. Міхно, Н. Осьмак, 

П. Параскевич, Н. Чабан, Н. Чухонцева) та урізноманітнилися теми, в яких 

розкривалися все нові грані таланту митця. 

У 1991 році І. Немченко опублікував статтю «Дніпрова Чайка і народна 

творчість», у якій позиціонує письменницю як активного фольклориста та 

розкриває вплив народних зразків на її творчість. Висвітлюючи означену 

проблему, свою увагу науковець зосереджує більше на другому питанні, 

зазначаючи, що «Дніпрова Чайка розробляла різні лінії на шляху розв’язання 

проблеми засвоєння й трансформації кращих зразків безіменної творчості 

народу: 1) «Аплікувала» свої оповідання та віршовані п’єси-казки 

фольклорними фрагментами, 2) вдавалась до наслідування, або стилізації 

витворів народного генія, 3) дбала про органічне перетворення, художнє 

переосмислення народнопісенних, легендарних, казкових мотивів, образів тощо 

і застосовувала фольклорні прийоми як необхідний вдячний елемент у системі 

власних творчих експериментів» [107, с. 71]. З огляду на активне використання 

та опрацьовування фольклорного матеріалу митцем, літературознавець дійшов 

висновку, що його «доробок у своїй кращій частині може репрезентувати певні 

успіхи на шляху літературно-фольклорного синтезу. Завдяки неухильній 

орієнтації на народнопоетичну пам'ять ˂…˃, письменниця зуміла надати своїм 

творам громадянської наснаженості й демократизму, життєвої достовірності й 

героїко-романтичної піднесеності, національної самобутності та 

загальнолюдського звучання» [107, с. 77].  

Зауважимо, фольклористична діяльність подана дещо оглядово, тому 

потребує подальшого більш цілісного ґрунтовного вивчення. 

Про Дніпрову Чайку пише Ол. Луговий (Олександр Овруцький-Швабе) 

в книзі «Визначне жіноцтво України: Історичні життєписи» (1994). Автору 
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публікації вдалося досить стисло, але цікаво подати основні роки життя та 

творчості письменниці, доповнюючи їх цікавими біографічними фактами та 

власними зауваженнями. На думку літературознавця, в її художньому спадку 

«відбивається три джерела – море, Дніпро та власні духовні відчуття» [94, с. 

211]. 

У 1996 році видається збірка літературних розвідок та бібліографічних 

нарисів «Дніпрова Чайка», укладачами якої є А. Крат, А. Мокрицька, 

О. Лянсберг, Ю. Слущенко. Публікація включає чотири розділи, а також 

зібраний та поданий бібліографічний список літератури. А. Крат та І. Немченко 

пропонують літературознавчі розвідки та нариси, а саме: «Херсонські сторінки 

життєпису Дніпрової Чайки» (А. Крат), «Проза і поезія Дніпрової Чайки» 

(І. Немченко), «На крилах Дніпрової Чайки» (А. Крат) та сценарій уроку для 5 

класу «Дніпрова Чайка – символ України» (А. Крат»). Рекомендовані 

дослідження містять відомості на основі документів з фондів Херсонської 

обласної наукової бібліотеки, обласної дитячої бібліотеки та літературного 

відділу краєзнавчого музею, доповнюються матеріалами науковців, що суттєво 

вплинули на стан вивчення творчості митця. 

У 1997 році в журналі «Слово і час» видруковано епістолярну спадщину 

Дніпрової Чайки зі вступом, коментарем і підготовкою текстів В. Пінчука. У 

вступі дослідник зазначає, що вона «листувалася з багатьма літературними й 

громадськими діячами – М. Коцюбинським, І. Франком, М. Лисенком, 

А. Кримським, М. Заньковецькою, Оленою Пчілкою, М. Чернявським, Ганною 

Барвінок, О. Русовим, М. Горьким, Олексою Коваленком, В. Білим, Наталією 

Романович-Ткаченко, С. Єфремовим та ін., а також з редакціями журналів та 

газет ЛНВ «Киевская старина», «Дзвінок», «Зоря», «Світло», «Правда», 

«Багаття». Але й досі не всі ці листи її зібрані» [53, с. 18]. Літературознавець 

констатує, що в архівах вдалося знайти лише 40 листів, які ніде не 

публікувалися, та зауважує: «Вони дають цінний матеріал для характеристики 

багатьох явищ тогочасної дійсності, для розуміння творчої спадщини 

письменниці» [53, с. 18]. 
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У публікації подано шість листів до С. Єфремова та один до М. Лисенка. 

Аналізуючи листи до С. Єфремова, можемо зʼясувати, що авторка постійно 

турбується про опублікування свого доробку, його вартості та досконалості. 

Вона завжди щось переписує, доповнює, переробляє, а також виражає 

занепокоєння про свій стан здоров’я, тому намагається передати С. Єфремову 

всі написані нею твори, в тому числі й інтимні, прохає, щоб згодом він їх 

опублікував на широкий загал. 

З аналізу листа до М. Лисенка робимо висновок, що літераторка активно 

займалася збиранням пісень, які згодом для опрацювання відсилала 

композитору. 

У перші роки постання незалежності України творчість письменниці 

розглядається в енциклопедіях, хрестоматіях, посібниках: «Рідне слово». Кн. 1. 

(1999), «Література рідного краю» (1994), «Українська Літературна 

Енциклопедія: В 5 т.» (Т. 2. 1990) та інші.  

Зазначимо, починаючи з 2000 року й до сьогодні, постать Дніпрової 

Чайки стає об’єктом дослідження багатьох літературознавців. Її твори 

перечитуються, а відтак постають у новому перегляді. Новітні розвідки 

присвячені саме аналізу її художнього спадку. Це є позитивною тенденцією, 

оскільки в оглядах попередніх праць він подається досить узагальнено. 

Спадщина письменниці перевидається лише частково окремими 

видавництвами та упорядниками, зокрема слід відзначити Л. Ржепецького 

«Дніпрова Чайка: відома і невідома» (вид-во МФНаУКМА, 2001), 

О. Колініченко «Дніпрова Чайка. Проводи Сніговика-Снігуровича: для 

молодшого та середнього шкільного віку» (2009).  

Сучасне літературознавство має низку наукових досліджень як 

оглядового (біографічні довідки, бібліографічні нариси, літературні розвідки, 

літературознавчі статті), так і дослідницько-пошукового характеру (дисертації, 

монографії, магістерські, бакалаврські, статті). 

Щодо досліджень оглядового характеру, відзначимо, що на сьогодні 

науковці продовжують розміщувати біографічні довідки про життєвий шлях 
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митця в посібниках, довідниках («Українська література у портретах і довідках: 

Давня література – література XIX ст.» (2000), «Література рідного краю: 

письменники Миколаївщини» (2003), «120 розповідей про письменників» 

(2006), «Українські та зарубіжні письменники: розповіді про життя і творчість» 

(2007). 

Варто зазначити, що творчість письменниці подається у виданнях для 

студентів вищих навчальних закладів, зокрема в підручнику Ю. Коваліва 

«Історія української літератури: кінець XIX – поч. XXI ст.: у 10 т. Т. 3: У 

сподіваннях і трагічних зламах» (2014). Літературознавець, відійшовши від 

ідеологічного трактування спадщини, представляє її в новому ракурсі: вказує на 

елементи неоромантизму, оптимістичний пафос, стимуляційну риторику, 

соковиту мариністику, увиразнюючи та виокремлюючи твори з-поміж інших. 

Фольклористична діяльність авторки висвітлюється в підручнику 

М. Лановик, З. Лановик «Українська усна народна творчість» (2005). 

Творчість Дніпрової Чайки виносять на розгляд Н. Гаєвська, 

О. Задорожна, О. Пилипей для іноземних студентів у посібнику «Українська 

література кінця XIX – початку XX століття» (2016). 

Чимало цікавого, ґрунтовного матеріалу пропонують літературознавці в 

статтях, присвячених огляду життєвого та творчого шляху письменниці 

(В. Бочко «Незабутній символ Таврії» (2012), Я. Голобородько «Поетична 

тональність Дніпрової Чайки» (2001), Я. Голобородько «Твори і герої Дніпрової 

Чайки» (2004), Я. Голобородько «Дніпрова Чайка: файли долі та творчості» 

(2005), Я. Голобородько «Художній розвиток Дніпрової Чайки» (2006), 

В. Жежера «Життя у нас таке, що тільки рослині не встидно жити» (2011), 

В. Плакса «Багатство тем і мотивів поезій у прозі Дніпрової Чайки» (2012), 

Н. Шумило «Дніпрова Чайка: «Будуйте будинок нового життя»» (2014)); 

висвітлюється херсонський період у творчості літераторки (Г. Мартинова 

«Херсонський період у житті Дніпрової Чайки» (2012), В. Осадчук «Людмила 

Березіна (Дніпрова Чайка)» (2006)); розглядається художня спадщина 

письменниці в оцінці І. Франка (А. Калініна «Південноукраїнські альманахи 
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кінця XIX – початку XX століття в оцінці Івана Франка» (2010), В. Лубчак 

«Херсонський альманах «Степ» (1886): історія створення, авторський загал» 

(2014)); подається взаємозв’язок з сучасністю (Г. Немченко «Дніпрова Чайка і 

сучасність» (2012), І. Немченко «Пропагувала українство, як могла» (2006)); 

висвітлюються творчі контакти (І. Немченко «До питання творчих взаємин 

Бориса Грінченка та Дніпрової Чайки»); розкриваються впливи попередніх 

митців (І. Немчеко «Шевченко в житті та творчості Олександри Псьол, 

Дніпрової Чайки та Людмили Волошки»); позиціонується як краєзнавець 

(Татаринов С. «Дніпрова Чайка у Бахмуті»). 

Зазначимо, що кожна наукова розвідка чи стаття хоч ніби й доповнює 

одна одну, разом з тим, постать письменниці подається все об’єктивніше, 

ширше й цілісніше з її оригінальною авторською манерою письма, 

національною самобутністю та ідентичністю. 

Здійснюючи огляд праць дослідницько-пошукового характеру, 

зауважимо, що новітнє літературознавство має й декілька дисертацій, в яких 

об’єктом дослідження виступає творчість письменниці, зокрема О. Цалапової 

«Міфопоетика казкового світу раннього українського модернізму: Дніпрова 

Чайка, Леся Українка, Олександр Олесь, Михайло Коцюбинський» (2011), 

Т. Чепурняк «Жанр поезії в прозі в українській літературі XX ст. Еволюція. 

Поетика» (2013), Т. Гуляра «Прозова лірика: генеза, еволюція, жанристика» 

(2013). 

Її поезія ґрунтовно вивчається І. Немченком у монографії «Поезія 

Дніпрової Чайки» (2002).  

Життєвий та творчий шлях подається в романі-монографії 

Я. Голобородька ««Я» – концепції Дніпрової Чайки (файли долі та творчості)» 

(2007).  

Побіжно торкається творчості письменниці Н. Шумило в монографії 

«Під знаком національної самобутності» (2003). 

Знаковою подією в актуалізації літературної діяльності авторки є 

проведення Всеукраїнської наукової конференції на тему: «Літературна 
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спадщина Дніпрової Чайки в історико-культурному контексті» (2011), 

ініційована та організована викладачами кафедри українського 

літературознавства Інституту філології та журналістики Херсонського 

державного університету. Масштабність теми дала можливість залучити значну 

кількість літературознавців, мовознавців, фольклористів, мистецтвознавців, 

етнографів, перекладачів, які виступили з доповідями, порушуючи в них 

різноаспектні проблеми щодо творчості письменниці, що сприяло поліпшенню 

стану дослідження її художнього спадку. 

О. Камінчук у статті «Поетеса у прозі, прозаїк у поезії» (2005) чи не 

вперше пише про ліричну прозу, високо поціновуючи автора, вона зазначає, що 

«взаємодія характерної для епічних творів логічно-аналітичної основи і 

емоційно-психологічної поглибленості як родової ознаки лірики сформувала 

художній феномен творчості письменниці – поетеси у прозі, прозаїка у поезії» 

[69, с. 154]. 

Стисло аналізуючи малу прозу авторки, дослідниця доходить до такого 

висновку: «Особливості структури розповіді оповідань Дніпрової Чайки 

визначає переважання суб’єктивно означеного викладу від третьої особи. 

Персоніфікована оповідь від першої особи, присутня в окремих творах, 

представлена як в авторській, так і в персонажній формах. Характерним 

прийомом в оповіданнях Дніпрової Чайки є підсумовуючий роздум в кінці 

твору («Вольтер’янець», «Чи сквиталися?», «Уночі», «У школі», 

«Революціонер»), який виявляє ліризацію оповіді, сильний елемент авторської 

суб’єктивності» [69, с. 153]. 

Не обійшла увагою О. Камінчук і поезію, відзначаючи широке 

використання композиційних прийомів, засобів, символів, образів-понять. 

На жаль, стаття містить стислий виклад матеріалу, а також немає аналізу 

творів для дітей, тобто її творчість охоплена лише частково. 

На сьогодні вперше здійснений системний аналіз образів-символів у 

ліричній прозі письменниці. Цим питанням займалася О. Рибась у статті 
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«Образно-символічна система поезій у прозі Дніпрової Чайки» (2011). На її 

думку, цикл «Морські малюнки» містять «такі чітко окреслені образи-символи:  

 – символізовані абстрактні образи-поняття: воля, доля, мрія, 

 – образи, що стали алегорично-символічними завдяки певній 

метаморфозі: чайка, тополя, скеля, медуза, 

 – образи-символи одухотвореної природи: море, хвиля, хмара, 

 – символи психологічної семантики: серце» [133, с. 480]. Проведені 

дослідження обґрунтовані, мотивовані та переконливі, супроводжуються 

ілюстративними матеріалами, проте до аналізу залучено лише частину творів 

(цикл «Морські малюнки»), а тому порушена проблема потребує подальшого 

вивчення.  

У статті «Філософія серця в українській поезії у прозі» (2013) О. Рибась 

зауважує, що поезіям у прозі Дніпрової Чайки властивий потужний 

кардіоцентричний пафос. Обґрунтовує дослідниця це тим, що письменниця 

почасти використовує образ-символ серця, «яке зображено як найбільш 

сакральне і таємниче в людині» [134, с. 265].  

Варто відзначити, що маємо певні спроби у сфері досліджень 

авторського стилю, зокрема О. Рибась у статті «Поезія у прозі Дніпрової Чайки: 

авторський стиль» (2013) з’ясовує особливості її авторської манери, стилю та 

мови. З цього питання пропонує О. Христя публікацію «Фольклоризм як 

складник ідіостилю творів Дніпрової Чайки (лексичний рівень) (2014), 

здійснюючи огляд типів лексичних фольклоризмів як одного із складників 

індивідуальної художньої практики. Частково до цього питанням зверталася 

О. Єременко в статті «Синкретичність індивідуально-стильової реалізації 

жіночого наративу в альманасі «Перший вінок». Щоправда, аналізується лише 

поезія «Сестрицям-українкам», однак її розгляд сприяє висвітленню 

індивідуальних стильових особливостей творчого почерку митця. 

Предметом дослідження на сьогодні стає й мова творів, зокрема поезій у 

прозі. У статті «Надфразні єдності у ритмізованій прозі Дніпрової Чайки» 

С. Климович розглядає поєднання окремих речень у надфразну єдність. 
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Дослідницьку увагу спрямовано на використання як граматичних засобів 

поєднання в надфразну єдність (анафоричних сполучників і займенників, 

синтаксичного паралелізму, різних типів неповних речень, прийом уніфікації 

видо-часових і способових форм дієслів-присудків), так і стилістичних засобів 

організації надфразних єдностей (різноманітних типів повторів, кільцеве 

обрамлення, порядок компонентів). Наведені спостереження варті уваги, 

оскільки мовні явища в текстах письменниці досліджуються вперше.  

О. Христя в статті «Використання літературно-художніх антропонімів 

Дніпрової Чайки на заняттях з української мови за професійним спрямуванням» 

розглядає мову творів з огляду на наявність антропонімів у оповіданнях. 

Маємо низку новітніх досліджень, що стосуються розгляду прозових 

творів. Зокрема Н. Романишина в статті «Теорія і методика вивчення 

художнього нарису (на прикладі тексту «Знахарка» Дніпрової Чайки)» з’ясовує 

теорію та методику вивчення художнього нарису, обравши предметом 

дослідження твір «Знахарка» Дніпрової Чайки. 

О. Будугай у статті «Оповідання Дніпрової Чайки «У школі»: 

аксіологічний та поетикальний аспекти» (2012) пропонує аналіз твору з точки 

зору його аксіологічного (ціннісної проблематики) та поетикального параметрів 

(сукупність особливостей авторської художньої манери). 

Прозу письменниці розглядає також Г. Немченко в статті «Жіночі 

образи в прозі Дніпрової Чайки (відгомін етнографічно-побутової традиції)» 

(2012). Дослідниця детально зупиняється на огляді жіночих образів, вказуючи 

на їхні особливості та своєрідність, а саме: портрет, поведінку, рід занять. 

У новому спогляданні стає об’єктом дослідження й лірика. Зокрема 

Н. Чухонцева в публікаціях «Міфологеми «першостихій» у ліриці Дніпрової 

Чайки», «Міфологема води в ліриці Дніпрової Чайки» (2013) розглядає 

специфіку художнього втілення міфологем води, вогню, землі, повітря в 

поезіях, інтерпретуючи їх як прояви модернізму та вияву авторського «Я». 

З погляду міфопоетики аналізувала поезію й Т. Цепкало в статті 

«Міфологема неба в поезії Дніпрової Чайки та Миколи Вінграновського». У 
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розвідці стверджується, що для авторського стилю письменниці властивий 

міфологізм, він проникає в усі сфери поетичного світобачення, природньо 

впливає на вираження її індивідуально-авторського світосприйняття. 

У контексті модернізму вивчала поезію в прозі «Мара» О. Турган у 

статті «Діалектична єдність різних етапів розвитку античної культури в 

українській літературі початку XX століття». На думку дослідниці, «Мара» є 

авторський міф, що «містить у собі найвищі духовні цінності: пам'ять, почуття 

єдності художника зі своїм народом, віру в безсмертя роду, любов» [156, с. 

337]. У творі письменниці вдалося поєднати реальне з вічним, історичне з 

міфологічним, індивідуальне з загальним, що сприяло відображенню 

міфологічної моделі свідобудови митця. 

Якщо дати загальну картину інтерпретації творчих набутків 

письменниці, варто зазначити, що до 1931 року вона відповідає тогочасній 

ідеологічній кон’юнктурі, однак у 60-ті й до початку 90-х років вже маємо 

систему поглядів, які формують певну наукову традицію в тлумаченні доробку 

«крізь призму реалізмоцентричної концепції» (Н. Чухонцева), а постать митця 

позиціонується як представника реалістично-романтичного напряму. 

Модернізм у творчості Дніпрової Чайки науковцями зазначеного періоду майже 

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

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

з відлунням романтизму. 

Починаючи з 90-х років і до сьогодні, науковці сміливо та обґрунтовано 

ідентифікують риси модернізму в спадщині письменниці, а відтак 

здійснюються спроби вписати її в контекст модернізму, пояснюючи таке 

бачення вмінням митця навколишній світ подавати через систему символів та 

алегорій. У стилі літераторки знаходять імпресіоністичні риси, а також риси 

неоромантизму й символізму. 

Проведений аналіз літературознавчих досліджень творчого доробку 

Дніпрової Чайки засвідчує, що власне питання жанрово-стильових 

особливостей малої прози до цього часу залишається відкритим. Безперечно, 
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цією проблемою займалися О. Будугай, Н. Вишневська, Н. Гаєвська, 

Я. Голобородько, О. Камінчук, О. Килимник, Ю. Ковалів, І. Немченко, 

В. Пінчук, В. Покальчук, О. Рибась, О. Христя, Н. Шумило, проте їхні праці 

сприяють лише частковому її розкриттю. Досі повністю не унормована жанрова 

палітра малої прози (особливо ліричної прози), відсутня систематизація 

тематичного розмаїття творів, не поданий аналіз образів, ґрунтовно не 

досліджена мова текстів, не розкриті стильові особливості авторської манери 

письма. 

Реалізація означених завдань матиме наукове, теоретичне та практичне 

значення, оскільки поліпшить стан вивчення письменниці в літературному 

процесі загалом та надасть системного розгляду прозовому доробку зокрема. 

Отримані результати слугуватимуть джерельною базою при викладанні курсу 

історії української літератури кінця XIX – початку XX століть, а також при 

створенні посібників, при написанні курсових, дипломних, магістерських робіт, 

доповнить програми вивчення української літератури. 

Таким чином, етапи дослідження творчого та життєвого шляху 

Дніпрової Чайки проходять досить тривалий процес у всіх його проявах: 

неоднорідність, забуття, пожвавлення, активізація. Свій внесок зробили 

літературознавці, мовознавці, критики не одного покоління, надзвичайними 

зусиллями яких постать письменниці на сьогодні подається об’єктивніше та 

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

ідентичність.  

Кожний період має як свої сильні сторони, так і слабкі. Наявність 

прижиттєвих публікацій та спогадів є позитивним моментом, оскільки в них 

закладені основи осмислення літературної діяльності авторки та її художнього 

доробку. Недоліком є їх малочисельність та стислість. 

Дослідницькі пошуки радянської епохи відзначені певним 

пожвавленням. Науковці займаються перевиданням творів, друкують 

епістолярій та фольклорний спадок, присвячують її творчості монографії та 

статті. Цей період, звичайно, поступовий, проте в оцінці поточних явищ 
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літературного процесу художнє надбання авторки тлумачилося крізь призму 

пануючого на той час методу соціалістичного реалізму, що значно збіднювало 

їхню подачу. 

Від часів постання незалежності України й до сьогодні спостерігається 

певна активізація стану вивчення спадщини письменниці. Позитивною 

стороною є опрацювання матеріалу в якісно новому спогляданні, негативною – 

є його вибірковість.  

Попри таку тривалу рецепцію літературної діяльністі Дніпрової Чайки, її 

художній спадок на сьогодні потребує подальшого осмислення та ґрунтовних 

доповнень, зокрема й щодо досить поцінованої, але недостатньо висвітленої та 

аналізованої малої прози. 
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РОЗДІЛ 2 

ЛІРИЧНА ПРОЗА: ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА,  

ІДЕЙНО-ТЕМАТИЧНА І СТИЛЬОВА ДОМІНАНТИ 

 

У творчості письменниці особливе місце посідає мала проза, завдяки 

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

(цикл «Морські малюнки»). 

Прозовий спадок авторки цікавий та оригінальний, виражений як 

традиційними жанровими формами (нарис, оповідання), так і новаторськими 

пошуками та жанровими новоутвореннями (оповідання-казка, оповідання-

легенда, оповідання-притча, некролог, монолог-сон). Як прозаїк, еволюціонує 

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

етнографізму до поглибленого психологізму, від романтизму до реалізму. У 

прозі Дніпрова Чайка утверджується як письменниця та як майстриня 

пейзажних описів, а також як знавець народної творчості.  

На сьогодні з написаного опубліковано лише 41 прозовий твір, з них 12 

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

ескізно-фрагментарна проза (І. Денисюк)). Віднедавна останні згадані твори 

відносять до ліричної прози (О. Камінчук, І. Немченко). Загалом, враховуючи 

неоднозначні підходи в трактуванні поезії в прозі науковцями, зауважу, що в 

здійсненому дослідженні, по-перше, послуговуюся терміном «поезія в прозі», 

оскільки у творах наявні яскраві ознаки, що властиві саме цій формі письма. 

Присутність віршованих розмірів, поглиблену пейзажність і таке інше відношу 

до новаторських проявів творчих пошуків митця. По-друге, вважаю поезію в 

прозі складником ліричної прози (термін загальновживаний науковцями), що, 

по-третє, дало можливість виокремити низку жанрів у ліричній прозі 

письменниці. 

2.1. Поезія в прозі як своєрідне модерне явище (термінологічна 

варіативність, наукові дискусії). Творчі експерименти митця 
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У літературі Дніпрова Чайка стала відомою насамперед появі поезії в 

прозі, яка активно продукувалася в літературі в 90-х роках XIX століття. 

«Данину цій формі, – зауважує С. Павличко, – віддали буквально всі: від Лесі 

Українки та Ольги Кобилянської до Стефаника й Черемшини» [118, с. 124]. 

Така популяризація означеного явища на українському ґрунті пов’язана з 

спрямованістю літературного процесу кінця XIX – початку XX століть на 

загальноєвропейський мистецький простір та орієнтацією письменників цієї 

доби на кращі європейські зразки, зокрема Ш. Бодлера, А. Бретона, А. Рембо та 

інших. Сприяли цьому також й інші чинники.  

По-перше, на початку XX століття прозовий жанр зазнає певної кризи з 

його збіднілим тематичним діапазоном та стильовою одноманітністю. Тому 

глибинна модернізація прозового жанру була одним із шляхів його реанімації, 

що потребувало нового тематичного вираження та відображення навколишньої 

дійсності під новим кутом зору. 

По-друге, в цей період помітне зацікавлення синтезом мистецтв, 

насамперед у малій прозі, що засвідчує наполегливі пошуки письменниками 

нових способів пізнання світу в його сталості й мінливості та новаторських 

форм самовираження. Тому література доби помежівʼя відзначається 

синкретизмом жанрів та стилів, індивідуалізацією та поглибленою 

психологізацією в зображенні дійсності. Слушно зауважує І. Денисюк: «Для 

літератури цього періоду взагалі характерний посилений родово-жанровий 

синкретизм – взаємопроникнення епічного, драматичного й ліричного начала, 

трансформація жанрів, «накладання» одних модифікацій на інші» [25, с. 24]. 

Мистецькі пошуки прозаїків спрямовані на оновлення української прози, 

звільняючись при цьому від шаблону, стереотипів, стильових канонів.  

По-третє, в літературу потужним струменем вливається ліризм. Як 

зазначає Н. Шумило: «Стихія ліризму в цей час виявилася такою сильною, що 

викликала перебудову всієї жанрової системи. Виникають різні форми 

«новелістичних» нарисів-фрагментів – етюдів, обривків, ескізів, поезій у прозі. 

Ось, наприклад, в 1903 р. на сторінках «Літературно-наукового вісника» на 
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кожні 15 більших прозових творів було вміщено 60 менших, ліричних 

мініатюр, близьких поезіям у прозі. А це вже ознака часу» [Цит. за: 118, с. 125]. 

Власне, на думку Н. Шумило, «найтиповішою жанровою формою, на якій 

позначається процес «ліризації» в українській літературі кінця XIX – початку 

XX століть, постає фрагментарна проза, зокрема лірична мініатюра» [184, с. 

267]. 

По-четверте, поява поезії в прозі на межі століть в українській літературі 

асоціюється з модерними візіями. «Жанр поезії у прозі, – на переконання 

І. Сивкової, – став одним із симптомів з’яви на українському ґрунті 

модерністського способу бачення світу не як матеріальної даності, первинної 

реальності, як то було за панування часів позитивістських доктрин у мистецтві, 

а як реальності другого порядку, що є всього лиш віддзеркаленням справжнього 

(ідеального, духовно-свідомого) буття людини» [149, с. 71-72]. Для епохи 

модернізму характерне «перекодування культури», що потребувало «нового 

світогляду та утвердженням нового світопорядку. Звідси пошук «нової» мови, 

витворення її «граматики», настанова перетворити мистецтво «із способу 

самовираження художника на спосіб пізнання світу та його перебудови» [149, 

с. 72]. У літературі заперечується все традиційне, зокрема теми, жанрові форми, 

стилі, натомість «над усім домінує прагнення скинути «шати» канонізованої 

культури, зосередитися на пошуку тотально емансипованих форм. Однією з них 

стає поезія в прозі, що виконує деструктивну роль стосовно академічних 

наративних та ритмічно-версифікаційних структур» [149, с. 72].  

На думку С. Павличко, поява поезії в прозі в українській літературі межі 

століть не була несподіваною. Незважаючи на те, що вже в перші роки XX 

століття звернення до цієї літературної форми нагадувало «пошесть чи стихійне 

лихо», «саме поезії в прозі, – зауважує І. Сивкова, – належить заслуга зламу 

традиційного українського наративу» й впровадження того типу прози, в якому 

«важливою була не послідовна оповідь, а почуття, враження, асоціації» [149, с. 

75].  
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По-п’яте, не менш важливою ознакою цього періоду є поява в літературі 

неоромантизму, що сприяло активізації уваги на внутрішньому світі, 

емоційному стані особистості. У неоромантичній літературі панівного місця 

набуває культ краси й почуттів, що сприяв її ліризації та психологізації. 

Реалістичні тенденції на той час ще не втрачають своєї актуальності, тому 

письменники намагаються навколишній світ висвітлювати достовірно та 

правдиво. «Межуючи один з одним, – зауважує К. Миц, – неоромантизм та 

реалізм сприяли руйнуванню усталених літературних канонів, що врешті-решт 

призвело до своєрідного художнього експериментування, до спроб поєднати 

ліричне та епічне, поетичні та прозові начала. Результатом таких експериментів 

було остаточне утвердження в системі жанрів української літератури поезій у 

прозі» [98, с. 113].  

Під впливом цих, можливо, й інших факторів поезія в прозі в 

українській літературі кінця XIX – початку XX століть набуває значного 

поширення. До цієї модерної форми звертається чи не кожен письменник, проте 

для деяких вона стає невдалим експериментом, але для більшості – це вияв 

органічної внутрішньої потреби у творчому пошуку. 

Загалом поезія в прозі своєю своєрідністю та оригінальністю 

виокремлюється серед малих та фрагментарних літературних форм. Вона має 

давню історію, пройшла великий шлях еволюції від перших проявів до повного 

становлення. 

Як літературне явище в діахронному аспекті пережила певний етап 

трансформацій, які зумовлені перевагою того чи іншого мистецького руху. На її 

розвиток мали вплив біблійна лірика в прозі, також зразки поетичної прози та 

переклади віршів прозою, що, зокрема, спостерігалися у Франції XVIII 

століття. Остаточно сформувалася в епоху романтизму, ввібравши певні його 

риси та особливості. 

Появу поезій у прозі у європейському просторі пов’язують з ім’ям 

французького поета А. Бертрана та його збіркою «Гаспар з пітьми, фантазії в 

манері Рембрандта і Калло» (1842). Згодом Ш. Бодлер пропонує збірку «Petits 
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poems en prose» (1869), у перекладі українською мовою «поезії у прозі» [92, с. 

129]. Так з’явився термін «поезія в прозі». Пізніше поезія в прозі набуває 

поширення в інших літературах, зокрема цією формою писав російський 

письменник І. Тургенєв, що виступив з циклом «Senilia» (1877), який отримав 

назву «стихотворения в прозе», що фактично в літературний обіг вводить ще 

один термін «вірш у прозі». 

В українській літературі поезії в прозі пов’язуємо з ритмізованою 

давньо-руською писемністю. Внаслідок впливу на літературу фольклору, проза 

набуває надзвичайної ліричності. Першим до поезії в прозі звернувся 

М. Шашкевич («Віра серця мого, як Бескид…»). Зазначеною формою писав 

К. Климович («Знайдений скарб»), Г. Воробкевич («Із сна ся здригнув…», 

«Спомин»). Остаточно утверджується з кінця XIX – початку XX століть, 

отримуючи відносно закінчену форму та набуваючи якісно нових рис та 

особливостей.  

У дослідженнях літературознавців та теоретиків спостерігаються 

намагання пролити світло на питання щодо варіативності терміна «вірш у 

прозі», «поезія в прозі». На думку О. Бігун, «таке подвійне визначення 

зумовлене зміщенням семантики міжмовних запозичень, що супроводжують 

переклад терміна «poeme en prose» з французької» [2, с. 7]. Пізніше, а саме: «За 

радянської доби, – за переконаннями дослідниці, – в довідковій літературі 

з’являється тенденція до зміни терміна з «поезія в прозі» на «вірш у прозі», 

ймовірно, через калькування з російської назви «стихотворения в прозе» [2, с. 

7]. «Термін «поезія в прозі», – як зазначає О. Бігун, – є більш органічним, 

оскільки генологічна специфіка ліричності цього жанру визначає його 

тематично-структурну єдність, семантику «поетичного» та свободу прозового 

викладу» [2, с. 7].  

На погляд Т. Гуляра, «означник вірші в прозі не відбиває суті 

означеного, натомість маємо оксиморон, що постав із назви Бодлерового циклу 

«Petis Poemes am prose» (зб. «Паризький сплін», 1869). Українською мовою 

назву циклу перекладають як «Малі поезії в прозі». І. Тургенєв, перейнявши цю 
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форму, назвав її вже «стихотворениями в прозе» [21, с. 157]. Розглядаючи такі 

поняття, як вірш та поезія, проза та лірика, дослідник пропонує «прозові ліричні 

мініатюри, що мають в українській терміносистемі кілька означників – вірші в 

прозі, вірші прозою, поезії в прозі, – об’єднати спільною назвою прозова лірика 

(прозолірика)» [21, с. 162]. 

Більшість літературознавців кінця XIX – початку XX століть у своїх 

критичних працях користувалися виключно терміном «поезія в прозі» 

(М. Сріблянський, М. Євшан, С. Єфремов). 

Відомі вітчизняні науковці, зокрема О. Білецький, Г. Вервес, І. Денисюк, 

О. Івасюк, С. Павличко, В. Фащенко, послуговуються назвою «поезія в прозі», 

Ю. Кузнєцов – «прозовою мініатюрою», Н. Шумило – «ліричною мініатюрою». 

«Таке різноманіття назв, – на переконання М. Зушмана, – свідчить про загальну 

динаміку розвитку літературних жанрів, бо «з кожним новим новелістичним 

жанром, як правило, започатковується новий стиль мислення в художній 

прозі», а це свідчить «про орієнтацію на нове»» [59, с. 105].  

Разом з тим спостерігаємо й увагу вчених до характеристики поезії в 

прозі. Одні вважають, що це є синкретичний жанр (О. Рибась), інші – 

дифузійний (І. Сивкова) або проміжний жанр (Ю. Ковалів, С. Климович). Деякі 

теоретики не вважають поезію в прозі жанром, аргументуючи її появу на основі 

перетину лірики та епосу (А. Ткаченко). Т. Гуляр, замість усталених катахрез 

поезії в прозі та вірші в прозі, пропонує узагальнюючий термін прозова лірика. 

«Така «зміна оптики», – на його переконання, – виводить на перший щабель 

структурної ієрархізації родово-змістове поняття лірика. На другому щаблі 

конкретизується форма її вираження на рівні виду (проза); і лиш на третьому 

ведемо мову про жанри. А вони – найрізноманітніші, оскільки в такому разі 

хронологічні межі досліджуваного явища значно глибшають» [20, с. 16]. 

На думку І. Денисюка, в поезії в прозі «обов’язковими є інтенсифікація 

образності, врегульованість думки, засоби певної художньої ефективності» [25, 

с. 24]. 
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С. Павличко вказувала на такі особливості поезії в прозі, як «певний 

ритмічний склад, поетичні, або такі, що вважалися поетичними, образи, теми, 

дискурси, орнаментальність, кучерявість стилю, певний словесний фетишизм 

˂…˃, сентиментальність, чуттєвість, які так само вважалися неодмінною рисою 

ліричної, поетичної прози, що водночас бачила себе прозою психологічною» 

[118, с. 125]. «Будучи поетичною, – продовжує дослідниця, – ця проза мала 

схожі до поезії цього часу естетичні пріоритети й теми. Передовсім це – культ 

краси й культ почуття. Вона мала відтак схожі проблеми і страждала на ті ж 

самі хвороби, що й тогочасна нова поезія. Вона була позначена надмірною 

риторичністю й так само не була певна себе» [118, с. 125].  

О. Рибась у структурі поезії в прозі окреслює такі риси: «По-перше, має 

місце гібридність – своєрідний синтез, схрещення елементів ліричної поезії 

викладовою формою прози, по-друге, відбувається інтенсифікація образності, 

по-третє, загальна стратегія підпорядковується «поетичному пафосові», по-

четверте, характерним є своєрідний «верлібризм» – свобода форми вислову, що 

стає формою експресії думок і почуттів зі значною перевагою чуттєвого 

начала» [135, с. 355].  

Таким чином, як бачимо, поезія в прозі важко піддається 

характеристиці, вона просто існує й має ознаки, притаманні як власне прозі, так 

і поезії. Прозовими особливостями є наявність сюжету (хоча він дуже 

умовний), стрункість композиції (поділ тексту на фрази, абзаци, частини твору 

та їх співвідношення), суб’єктивна авторська оцінка, ліричні відступи. До 

формальних ознак ліричного вірша відносимо такі: невеликий обсяг, особливий 

розподіл на абзаци (як у строфи), суб’єктивне сприйняття навколишньої 

дійсності, підвищена емоційність, елементи внутрішнього римування. 

Незважаючи на поєднані ознаки поезії та прози, поезія в прозі, як 

своєрідне явище, має свої, доволі окреслені, характерні риси.  

Як правило, це твори епічного викладу, невеликі за розміром, що 

вимагає від письменника більш ретельної обробки словесної форми, яка 

нівелюється у великих творах. Характеризується надзвичайною ліричністю, що 



71 

 

 

їх відрізняє від мініатюр, оскільки вони також мають невеликий розмір, 

наявністю фантастичних сюжетів (форма бачення, сну, спогадів, обробка 

легенди, притчі, казки), що надає творам більшої ліричності.  

У поезіях у прозі спостерігається уважний і ритмічно обґрунтований 

розподіл на абзаци (поділ на строфи), що в прозових творах відбувається 

механічно або несвідомо. Цей поділ, звичайно, є умовним і характеризується 

більш вільною ритмічною побудовою, ніж поділ на строфи у власне поезії. 

Наближення до поезії зумовлене наявністю віршованих стоп, проте зв'язок між 

ними довільніший, ніж у поезії. Часто поезію в прозі ототожнюють з верлібром, 

хоча між ними є суттєва відмінність. У вільному вірші передбачається поділ на 

віршові рядки, а в поезії в прозі на абзаци, що надає йому свого звучання, свій 

характер. Спостереження велися на основі літературознавчих словників [28, 70, 

89, 92]. 

Зазначимо, що на дослідженнях творчості Дніпрової Чайки відбилися всі 

наявні проблемні питання, зокрема щодо варіативності терміна та жанрового 

вираження поезії в прозі. Загалом дослідники дотримуються одностайної думки 

щодо спільного терміна «поезія в прозі» (Я. Голобородько, О. Камінчук, 

Г. Коваленко-Коломацький, К. Миц, І. Немченко, В. Пінчук, В. Покальчук, 

І. Сивкова, Т. Чепурняк, Р. Шевченко). Проте поряд з цим деякі науковці 

вдаються й до інших термінів: «ритмована мініатюра» (В. Покальчук), «вірш у 

прозі», «лірична мініатюра» (І. Немченко), «мініатюра» (Н. Шумило). На нашу 

думку, щодо жанрового вираження поезій у прозі письменниці, найточніше 

підходить трактування О. Камінчук, яка, віднісши їх до ліричної прози, виділяє 

чотири структурні типи такої прози. 

У творчому експериментуванні авторки наявний синтез ліричного й 

епічного викладу художнього матеріалу, синкретизм жанрів, використання 

сюжетно-композиційних елементів казок, дум, легенд, притч, міфів, побудова 

розповіді за епічними канонами, зокрема оповідань (розлогість сюжетів, 

авторських відступів), а також виражених засобів поезій – ліризм, експресія, 

ритм. Поезії в прозі мають невеликий розмір, вони надзвичайно ліричні, 
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досконалі за формою (зазначає С. Єфремов, В. Пінчук, Р. Шевченко), більшість 

з них мають фантастичні сюжети, що надало їм ліричності (форма бачення, сну, 

спогадів, опрацьовування легенд, притч, казок, дум), спостерігається розподіл 

тексту на абзаци, їм властива надзвичайно яскрава, мелодійна мова, збагачена 

лексичними, стилістичними та образними засобами. Крім зазначеного, 

знаходимо й новаторські прояви такої форми письма: поглиблені пейзажні 

замальовки, авторські образи-символи, ускладнена метафоричність, 

філософський чи дидактичний підтекст, віршований розмір. 

З біографічних джерел відомо, що перші твори письменниця написала 

від вражень, отриманих на березі Чорного моря. Про той плідний творчий 

період вона згадує так: «…брат мого чоловіка запросив мене на літо в Крим, де 

він з своєю родиною жив. 1887 року я поїхала з лялькою та нянькою у Крим. 

Там уже моя ятрівка переїхала з Симферополя на беріг моря ˂…˃ Гарно там 

було – вільно. Хоч і без особистої краси. Я однак скоро скучила за папером та 

пером ˂…˃ Ось так і написалося дев’ять перших п’єсок «Морські малюнки» та 

деякі вірші» [Цит. за: 81, с. 32].  

Кримська природа, її краса, безмежні простори моря та його велич мали 

колосальний вплив на творчу уяву авторки, що стало поштовхом до написання 

творів на тему моря. В автобіографії вона пише: «Купаючись у морі біля Алми 

в Криму, я жаданно приглядалась, прислухалась до нової для мене кримської 

природи та, прийшовши додому, розповідала діверові та ятрівці про те, що мені 

нашептало море. Скеля, Хвиля, Суперечка були моїми фантазіограмами. 

Колись після бурі багато на березі загинуло медуз. Медуза – морське серце – це 

мені дало казку про «Морське серце»» [Цит. за: 81, с. 32].  

Оскільки твори, а саме: «Суперечка» (1887), «Скеля» (1887), «Хвиля» 

(1887), «Тополі» (1887), «Морське серце» (1887), «Дві птиці» (1887), «Дівчина-

чайка» (1887), «Буревісник» (1887), «Мара» (1887), за словами письменниці, 

мають рифмований склад (більш усього чується там гекзаметр моря), їх вона 

об’єднує в цикл «Морські малюнки». 
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Крім того, спільними для них є образ моря, скелі, сонця, чайки, медузи, 

що стають екзотичним матеріалом у розкритті внутрішнього світу героїв, 

передачі їхніх почуттів, настроїв, зміни психологічного стану. Водночас море 

виступає своєрідною формою вираження волелюбних прагнень та стає засобом 

оцінки й розкриття проблем соціальної дійсності. Навколишній світ 

відтворений у романтичному світобаченні через призму фантастики. 

Спостерігається активне використання символів, алегорій, метаморфоз. Багато 

уваги приділяється природі, яка подається дієвою, почасти олюдненою, 

персоніфікованою. Вона живе своїм життям, хоча в такт з людським, проте 

будь-яке втручання в її світ призводить до негативних наслідків. Надзвичайна 

ліричність досягається шляхом опрацювання казок, легенд, дум, притч. У 

творах багато образних метафор, яскравих епітетів, що є одними із компонетів 

стилю «Морських малюнків». 

За словами Дніпрової Чайки, відомий на той час український філолог та 

етнограф П. Житецький був хрещеним батьком її «надморської поезії», він же 

«благословив» й на подальше написання творів. Сприяли цьому, безперечно, й 

творчі пориви, переломні моменти в житті авторки, а також її погляди щодо 

соціальних подій у країні. 

У продовж 1893 – 1919 років з-під пера письменниці з’являються такі 

поезії в прозі: «Кобза» (надрукована в 1893), «Струмок» (1901), «Гармонія» 

(1901), «Шпаки» (1901), «Миша» (1901), «Вінки» (1901), «Плавні горять» 

(1901), «Собака» (1905), «За душу» (1905), «Таємниця» (1905), «Білий чорт» 

(1905), «Образ великого» (1909), «Певний притулок» (1909), «Снище» (1909), 

«Дивний ткач» (1909), «Усякому своє» (1909), «Дисонанси» (1910), «Пізня 

квітка на могилу незабутнього Миколи Віталійовича Лисенка» (1912), 

«Самоцвіти» (1918), «Дві крапельки» (1919).  

Як бачимо, наступні твори писалися в різні роки, певними періодами, 

проте циклічність їм не властива. Їх важче об’єднати за наявністю тематичного 

матеріалу, проте слушно – за жанровим вираженням. 
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У поезіях у прозі, що написані в пізніший період, відзначається стильова 

еволюція письменниці. Якщо їх порівнювати з попередніми творами, то можна 

зазначити, що вона звертається до нових тем (хоча провідною лишається тема 

моря), сюжетів (зрідка оброблення казок, легенд ще простежується). Твори 

мають досконалішу форму, здебільшого побудовані на передачі настрою 

автора, його роздумів, внутрішнього стану. Тому вони надзвичайно емоційні й 

мають високий ступінь художньої умовності. Змальовані пейзажі набувають 

нового змісту, почасти використовуються як алегорії, в яких закладено певну 

соціальну думку, чи відтворюють певні моменти життя письменниці. Образ 

моря здебільшого зображується як символ неспокою та рушійною силою 

соціальних процесів періоду помежівʼя. Від романтизму авторка переходить до 

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

Незважаючи на романтичне спрямування ліричної прози, основа 

світосприймання – реалістична. Матеріалом для написання слугують реальні 

події та явища, проте Дніпрова Чайка «відтворювала їх з розкриттям потенції, 

гіперболізовано, з незвичною патетикою» [71, с. 68]. На думку В. Пінчука, 

означені ознаки ніскільки не вплинули на художню вартість творів, це лише 

допомагає нам «повніше осягнути характер романтизму письменниці» [125, с. 

52]. 

Слід зазначити, що лірична проза характеризується широким діапазоном 

як з точки зору охоплення тем, так й ідейного спрямування. Вони «легко 

асоціюються з сучасними процесами, філософськими роздумами про долю 

народу, особисте і громадське, гармонійне і дисгармонійне, роль митця в 

суспільстві» [184, с. 268]. 

Почасти предметом художнього дослідження, зокрема в циклі «Морські 

малюнки», стають моральні проблеми: любов і зрада, виховання любові до 

батьків, здатності прощати («Хвиля», «Суперечка»), боягузтво й сміливість, 

зрадливість і благородство («Морське серце»), героїчна самопожертва 

(«Дівчина-чайка»), відповідальність за долю інших та особисті поривання 

(«Буревісник», «Дві птиці»), прагнення до свободи та волі («Скеля», «Тополі»). 
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У ранніх творах проглядається й тема війни («Мара»), а також – 

історична тема, зокрема українського козацтва («Буревісник», «Дві птиці», 

«Дівчина-чайка») та поневолення українських дівчат-бранок кримськими 

ординцями та турецькими зайдами («Тополі»). 

У поезіях у прозі пізнішого періоду спостерігається відхід від суто 

моральних тем і перехід до суспільно-політичних та громадських тем. 

Найбільша частина творів присвячена темі інтелігенції щодо її визначеності в 

тих складних процесах, що відбувалися на початку століття чи в часи реакції, 

зокрема засуджується самозаспокоєність, бездіяльність («Струмок»), 

нестійкість позицій, нестабільність поглядів («Білий чорт»), невизначеність, 

невиразність поведінки («Певний притулок»), песимізм («Снище»), вагання, 

сумніви («Усякому своє»).  

Певної актуалізації набуває й тема боротьби за соціальне й національне 

визволення народу («Таємниця», «Дивний ткач», «Образ великого», «Певний 

притулок», «Дві крапельки») або гостро критикується суспільно-політичний 

лад («Шпаки», «Плавні горять»).  

У творах «Миша» та «Собака» розглядається тема філософії вірності, 

діалектики взаємин у суспільстві, а в інших – «Кобза», «Вінки», «Дисонанси», 

«Самоцвіти» розкривається роль митця в суспільному житті країни. 

Зауважимо, провідною у творчій практиці письменниці є тема моря та 

природи, які взаємодіють як єдине ціле («Хвиля», «Суперечка», «Тополі», 

«Буревісник», «Дві птиці», «Дівчина-чайка», «Морське серце», «Скеля», 

«Образ великого», «Плавні горять», «Дві крапельки», «Струмок», «Гармонія», 

«Самоцвіти»). Своєрідне й оригінальне опрацювання зазначеної теми дало 

можливість утілити авторське, філософськи насичене, суб’єктивне бачення 

навколишньої дійсності, що є характерною рисою творчості та способу 

художнього мислення митця. 

Теми творів тісно взаємопов’язані із ідеями й становлять їхню ідейно-

тематичну основу. Кожна поезія в прозі має потужний, актуальний, 

моралізаторський задум, що виражає її основну думку, тобто закладену ідею. 
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Для висвітлення тієї чи іншої думки авторка почасти звертається до символів, 

алегорій, образів природи, казкових персонажів. Цій меті підпорядковує й всі 

художні засоби.  

Загалом ідейно-тематичний зміст творів свідчить про їхню 

багатопроблемність, суспільну значимість, що в цілому відповідало запитам 

літературного процесу кінця XIX – початку XX століть. 

2.2. Новаторство Дніпрової Чайки в розробці жанрових різновидів 

ліричної прози 

Лірична проза письменниці різноманітна за формою вираження та 

засобами відтворення навколишньої дійсності. Тому, безперечно, вона потребує 

детального аналізу та виокремлення жанрів. 

Беручи за основу жанровий поділ, який пропонує О. Камінчук, а також 

послуговуючись результатами проведених досліджень, ініціюємо більш ширшу 

жанрову класифікацію ліричної прози, а саме: оповідання-казка («Дивний 

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

птиці», «Дівчина-чайка», «Мара», «Морське серце», «Білий чорт» «Певний 

притулок»); оповідання-дума («Буревісник»); оповідання-притча («Собака», 

«Миша», «Шпаки»); монолог-сон («Снище»); некролог («Дисонанси» (Пам’яті 

Б. Д. Грінченка), «Пізня квітка на могилу незабутнього Миколи Віталійовича 

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

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

М. Вороному)); пейзаж-казка («Суперечка», «Хвиля»); пейзаж-сповідь 

(«Гармонія»); пейзаж-алегорія («Образ великого», «Струмок», «Плавні горять», 

«Дві крапельки», «Усякому своє»).  

Проведений аналіз поезій у прозі дасть можливість розкрити їхні 

жанрово-стильові особливості, а відтак сприятиме поясненню правомірності 

такого розподілу. 

Особливо на ліричній прозі позначився вплив казкового епосу. Твори 

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

містять фантастику, мотив перетворень, казкових персонажів. Ціль таких 
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трансформацій слугує засобом розгляду актуальних питань часу, зокрема 

боротьби за соціальне й національне визволення народу. 

Наближуючи твори до казок, «Дніпрова Чайка вживає мотив 

різноманітних заборон, пов’язаних із давньою язичницькою традицією табу. Це 

можуть бути накази не заходити в певне приміщення чи кімнату, оминати 

певну територію» [139, с. 275]. Наприклад: «Ніхто не насмів і подумать 

спочивок царський попсувати» («Таємниця») [35, с. 196]. Порушення табу стає 

причиною негативних наслідків, що й відбулося з хлопчиком, який, 

знехтувавши забороною не заходити в царські покої, став німим, бо «цар йому 

втяв язика» («Таємниця») [35, с. 197].  

Домінантним мотивом є також зображення подорожі, дороги її 

головного персонажа. Наприклад, на пошук волі та долі вирушили царята, які 

«з’їздили Крим ˂…˃ весь, всі сади, всі мечеті, всі гори, долини сходили…» 

(«Скеля») [35, с. 138]; молодий ткач «пішов шукати по світах усюди доброї 

поради, певної науки» («Дивний ткач») [35, с. 177]; на поїзді цар Мідас полював 

«не день і не два, і не тиждень, не місяць…» («Таємниця») [35, с. 198]; новітній 

цісар з походу в Рим повернувся «на орлиних крилах побіди…» («За душу») [35, 

с. 200]. 

При цьому письменниця не повідомляє, скільки часу пройшло між 

вказаними подіями, не простежується й вік героїв, який здебільшого сталий або 

швидше переходить з одного вікового стану в інший. Наприклад, у казці: «І 

виріс із нього красивий парубок…», у творах Дніпрової Чайки: «Видужав 

хлопець, виріс великий ˂…˃ Скоро осяг усього…» («Таємниця») [35, с. 197]; 

«Минулися дні і тижні, спливали роки, – виростають царята…» («Скеля») [35, 

с. 138]. Своїх синів цариця чекала «не год, і не два, і не три, не чотири; 

пожовкла, померхла, посивіла вся од старості і злості» («Скеля») [35, с. 140]. 

Час у творах відлічується дією героя, яка розгортається не лише в часі, а й у 

просторі, який постійно змінюється.  

Також відсутні детальні описи природи, житла, оточення. Тому простір 

– це тло, на якому відбувається дія, що завжди знаходиться в центрі уваги. Він 
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у творах умовно поділяється на два виміри – цей світ і той світ, тобто 

реальність і своє царство, яке існує за власними правилами. Царством може 

служити ліс, море, річка, гора, дерево, яма. Наприклад, кримська цариця своє 

царство мала «на кримській високій горі», де вона була господинею «і горам, і 

степові, й людям…» («Скеля») [35, с. 136]; «могутній, розкішний»цар Мідас 

«жив-царював» за синім морем, він неначе бог «являвся народу», який голосив: 

«Слава, могутній, великий!» («Таємниця») [35, с. 196]; «дивна чарівниця» жила 

«високо на горах на хибкому троні» і мріяла про того, «хто її, таємну, щиро 

покохає» («Дивний ткач») [35, с. 178]; «необсяжний, незрівнянний, 

недоступний» новітній цісар мав розкішні царські палати, «золотою рікою 

пливло за ним багатство, голосна слава гойдала на своєї широких хвилях його 

ймення. Серця земляків тремтіли, переповнені ущерть гордістю і щастям, 

займались згагою побачити скоріше великого героя» («За душу») [35, с. 200]. 

Твори, подібно до казок, мають характерні елементи композиції, 

зокрема категорії часу та простору, що становлять їхній хронотоп, який 

функціонує за певними законами. Динамізм та фантастичний сюжет 

розгортається навколо центрального героя в хронологічній послідовності. Вони 

мають тричленну структуру, тобто складаються із зачину, фабули та кінцівки.  

Поезії в прозі Дніпрової Чайки мають своєрідне оформлення. З казки 

вона трансформує «сталі зачини, що містять формули часу та місця» [139, с. 

275]. Зокрема, фольклорні зразки: «Колись давно жили собі…» або «За 

льодяними горами, за синіми морями, жив собі…», що подібні до зачинів 

письменниці: «Давно колись, дуже давно, не за пам’яті прадідів наших, за 

морем за синім жив-царював один цар» («Таємниця») [35, с. 196] або «Давно 

колись, дуже давно, на кримській високій горі стояли царські палати…» 

(«Скеля») [35, с. 136]. Для композиційної завершеності твору авторка 

використовує фінальні формули. Наприклад, у народній казці: «І жили вони 

довго, може, і тепер живуть, коли не повмирали», а в поезії в прозі 

«Таємниця» Дніпрової Чайки: «Давно вже загинув і цар, і царські пригоди, 
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немає вже й сліду царства, а й досі чутки полохливі бентежать безмовну 

пустелю» [35, с. 199].  

Для зображення персонажів, предметів, обставин, дій використовуються 

медіальні формули (від лат. medialis – серединний) – сталі елементи в середині 

оповіді. У творах найчастіше зустрічаємо описові формули персонажів та 

предметів. Це може бути змалювання зовнішності, наприклад, у народній казці: 

«А парубок був такий гарний, що царівна, як побачила, так і закохалася 

одразу», в Дніпрової Чайки: «А вгорі на троні, мов лілея біла, у дрімоті панна 

голову схилила. Чорні, наче північ, кучері шовкові облягають личко 

біломармурове…» («Дивний ткач») [35, с. 179]. А також – внутрішніх рис та 

якостей, які почасти перебільшуються та гіперболізуються, наприклад: «Ось 

повела вона оком, і зараз музики заграли і хвилю морську заглушили, – не 

слухають діти музики. Ось глянула вдруге цариця, і браві дівчата пішли 

танцювать; ще нижче спустились головки царят. По слову цариці замовкли 

музики, співці невидимі співають…» («Скеля») [35, с. 137]. 

Зустрічаються також описи чудо-помічників, предметів, що характерні 

для казок. Наприклад, пряжа, з якої ткач повинен виткати килим, «повинна 

бути незвичайна: не льняна, вовняна, навіть не шовкова, а тонка-легенька, наче 

павутинка, а міцна-пружиста, як дроти стальові, а блискуча-біла, як сніги на 

горах, а незмінна-щира, як те щире злото, коштовна над всякі перли-

самоцвіти» («Дивний ткач») [35, с. 178]. Застосовані формули допомагають 

будувати оповідь та підтримувати її композиційну структуру.  

Поезія в прозі «Таємниця» містить культові елементи, що почасти 

лежать в основі виникнення чарівних казок. Зокрема, авторка звертається до 

культу землі, яка в «казках додає сили, щедро родить високими урожаями, вміє 

зберігати таємниці» [139, с. 275]. Так герой твору від царської таємниці 

звільняється у своєрідний спосіб, він іде «в далеку нетрю-пустелю і, землю 

розривши, німий, без’язикий, самими вустами й зубами промовив страшну 

таємницю: «В царя під короною вуха ослячі». І зараз же з жахом закопує ямку 

і каменем завалює зверху. І, так вдовольнившись, вернувся на службу 
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царськую» [35, с. 197]. У цьому ж творі письменниця вдало застосовує культ 

вогню, який у народному епосі постає очищувальною силою. Німий хлопчик, 

якого спочатку «на локшину всього скришили», потім «спалили на попіл...», 

відроджується в образах трав та квіток: «Там, де попадали каплі криваві – 

червоні маки процвіли і розмовляють з вітрами, а там ˂…˃, де ж попіл упав – 

з-під води виростає комиш полохливий, і тільки наблизиться хто, зараз шепче: 

«Цсс! цсс! У царя, у Мідаса, ослячії вуха! Цсс! цсс!...» [35, с. 199].  

Зауважимо, оскільки сюжети розроблялися на основі казок та міфів, 

тому, безперечно, з цих джерел використовуються й головні герої. Зокрема, 

образ царя Мідаса та його вірнопідданого при палатах хлопчика запозичений з 

давньогрецького міфу про царя з вухами віслюка Мідаса та літературного 

варіанта, запропонованого Овідієм у XI книзі його «Метаморфози». Твір 

«Дивний ткач» увібрав героїв з різних народних казок і легенд (спляча царівна, 

диво-майстер, старий дід-віщун). Певну вагу тут мають і різні традиційні 

чудодійні речі: клубочок, килим, чарівна голочка. У поезії в прозі «Скеля» 

письменниця створює образ давньокримської цариці, що уособлює жорстокість 

і свавільність. На противагу зазначеному образу, виводяться образи її синів, які 

є проявом людяності та гуманності. Жертвуючи «родом значним і розкішним 

життям», вони своє життя витрачають на пошуки волі, що втілено в 

алегоричний образ дівчини-волі. У твір «За душу» письменниця, звертаючись 

до античної тематики, трансформує образ римського новітнього цісаря-

завойовника, навколо якого розгортаються події та закладається політичний 

підтекст. 

Таким чином, головні дійові особи у творах, як і в жанрі казки, є 

антагоністичними, тобто одні уособлюють добро, прекрасне, інші – зло, 

потворне. Звідси випливає їхня характеристика: вчинки, дії, мова, наміри. 

Варто зазначити, що в змодельованих казкових персонажах 

прослідковується глибший символічний зміст. «Образ всевладної цариці, – на 

думку І. Немченка, – міг бути викликаний в уяві Дніпрової Чайки під впливом 

реальної історичної особи – російської імператриці Катерини II, яка доклала 
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рішучих зусиль для ліквідації розсадника демократизму та вольниці в державі – 

Запорізької Січі, а відтак нейтралізації непередбачених дій з боку її 

вірнопідданих «дітей» – українського козацтва» [108, с. 15]. У створеному 

алегоричному образі дівчини-волі передбачався заклик до боротьби за свої 

соціальні й національні права.  

У міфологічний образ царя з вухами віслюка письменниця вкладає 

гостро викривальний зміст, підкреслюючи цим нескореність народу, його 

волелюбність та незламність. По-особливому опрацьовується й образ хлопчика, 

який жив при царських палатах, вірно служив царю, і саме він «побачив ˂…˃ 

причину ридання царського: між кучерів пишних предовгії ослячії вуха угору 

здіймались» («Таємниця») [35, с. 197]. З того часу він став «царським 

улюбленцем», досяг «усього: і багатства, і сили, і честі ˂…˃ одного лиш не міг 

він зазнати: відради розділяних дум, увільнення од гніту тії таємниці» 

(«Таємниця») [35, с. 197] Щоб примусити його мовчати, спочатку зробили 

німим, а потім спалюють на вогні, але він відроджується в травах та квітах, які 

згодом всім розповсюджували нікому невідому новину. Незважаючи на те, що 

«пропав небезпечний злочинець», про таємницю царя дізналися всі: й лисиця, 

«яка остовпіла, і хитра пика звіряча осміхом сяє глумливим», і собаки, які 

«виють, і рикають, і скиглять, хвостами кивають, і гавкають голосно разом», 

і, зрештою, люди, в обличчях яких «заграла цікавість, і подив, і страх, а далі – 

регіт невпинний обняв всю долину» («Таємниця») [35, с. 198]. Відтоді по країні, 

де владарював могутній цар Мідас, «настрій небезпечний, немовби зараза, 

полинув по цілому царстві», сміх та зневір’я зростало навіть тоді, коли царський 

«меч заходився гуляти по всіх головах, що глузливо ще за хвилинку сміялись» 

(«Таємниця») [35, с. 198]. Отже, народ на якийсь час скорився силі, але не 

змирився їй, саме така думка стверджується в цьому творі. 

У поезії в прозі «Дивний ткач» у центрі уваги є символічним образ 

ткача, який «з прадіда ще, з діда» успадкував прагнення «виробить такую 

дивную тканину, щоб покрила край свій од біди та злиднів, випрясти такую 

міцную мотузку, щоб зо дна неволі витягти свій народ» [35, с. 177]. Однак 
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високій місії не судилося здійснитися, оскільки він забув про народ, а натомість 

поступився власним бажанням. Символічним є образ діда-чарівника, який 

постає перед нами сивим, старим, «що аж мохом вкрився, у дугу зігнувся», що 

виступає уособленням народної мудрості, його голос віщий, а думки пророчі. 

Саме він благословляє молодого майстра на виконання непростого завдання, 

застерігаючи від можливих помилок і зривів: «Вік свій плазувати та землі 

держатись – не твоя то доля, не талан твій, сину: хто розкрив обійми людові 

цілому, той на власне щастя квапитись не сміє…» [35, с. 177]. 

У творі «За душу» головна закладена ідея розкривається в промові 

ув’язненої героїні: «О, рідний люде! О питомий краю! Коли ж, коли засяє й 

тобі сей світ ясний? Коли для тебе той, хто любить душу і її одну пильнує, а 

не тіло з усіма його цяцьками, – не викличе лиш глум, не буде для усіх смішною 

новиною?! 

Повитий у пітьму, величний Рим мовчав і спав…» [35, с. 204]. 

Таким чином, у проаналізованих поезіях у прозі спостерігається творче 

опрацювання казок, міфів, що дало авторці розглянути актуальні питання часу. 

У них багато фантастики, перетворень, образи набувають вагомого 

символічного змісту, що несуть у собі певне ідейне навантаження. Своєрідність 

побудови, виклад подій, зображені головні персонажі – все це надає творам 

оригінальності та казковості, проте при цьому не втрачається їхня реальність та 

художня цінність. 

Досить активно використовує письменниця у творчому 

експериментуванні й жанр народної словесності легенду, яка «чи не 

найбільшою мірою зафіксувала весь обсяг світогляду народу, різнорідність 

його міфологічних, релігійних уявлень, морально-етичних, естетичних норм 

всіх історичних періодів» [87, с. 484]. Застосовуючи зразки народного епосу, 

вона звертається до минулого наших предків, однак не втрачає взаємозв’язок з 

сучасністю. 

У кожний стилізований твір закладений певний задум, підтекст. За 

змістом їх можемо поділити на історико-героїчні («Тополі», «Дівчина-чайка», 
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«Дві птиці»), міфологічні («Мара») та апокрифічні («Морське серце», «Білий 

чорт», «Певний притулок»). 

У поезіях у прозі, що наближені до історико-героїчних легенд, відбилося 

історичне минуле українського народу, прославляється його героїчність та 

засуджується зрадливість, відірваність від роду. Звідси випливають дії та оцінка 

героїв, високо цінується прекрасне, мужнє й викривається – огидне, нікчемне, 

потворне.  

В основу творів покладені історичні події, зокрема загибель дівчат, що 

тікали з татарського полону («Тополі»), самозгуба дівчини, що стала на захист 

козаків («Дівчина-чайка»), історична доля народу в роки поневолення, 

співвідношення особистого й громадського («Дві птиці»). Достовірні факти 

надали відтвореному вірогідності, а тому сприймаються як загальновідомі, 

варті уваги. Як правило, реальність поєднується з фантастикою, що є 

особливою рисою легенди.  

У поезіях у прозі з надзвичайною силою підіймаються віковічні 

морально-етичні питання, почасти індивідуальне постає як загальнолюдське, 

героїчне – вічне. Наприклад, головна героїня з твору «Дівчина-чайка» постає 

перед нами надзвичайно відважною, сміливою, ціною власного життя рятує в 

розбурханому морі козаків. Дівчина загинула, проте доля до неї була 

милосердною, вона перевтілюється в чайку, що стає символом нескореності та 

мужності. 

Водночас у зовсім іншій площині змальовані образи персонажів з твору 

«Дві птиці». За легковажне виконання доручення перед громадою вартового 

було перетворено в птаха-сплюху, а козака Найду за його зраду – в птаха-сича. 

Тепер «довіку літатимуть вкупі обидва, довіку жахатися люди їх будуть, 

почувши вночі, а сон та дрімота ніколи заклятих не вкриє пестливо тихим 

відрадним крилом» [35, с. 157]. 

У поезії в прозі «Тополі» змодельовані образи дівчат-бранок, які свідомо 

йдуть на смерть, аби не бути в турецькій неволі. Тікаючи з полону, дівчата 
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загинули, проте на тому місці виростають тополі, що стають своєрідним 

символом нескореності та волелюбства. 

У творах, близьких до легенд, великої ваги надається природі, яка 

займає пануюче місце у світі. Людина їй повністю підкоряється, тому межа між 

ними майже непомітна. Природа може набувати людських рис, тобто вміє 

розмовляти, думати. Люди ж почасти наділені фантастичними здібностями: 

розуміють мову риб, птахів, моря та живуть з цим світом у злагоді та 

взаєморозумінні. Однак, порушення будь-яких законів природи жорстоко 

карається. Такі взаємозв’язки відтворюють немічність та безпорадність людини  

перед невідомими силами стихії.  

Письменниця почасти звертається до явища метаморфози, що є типовим 

для фольклорної легенди. Тому людина може легко перевтілюватися в птаха 

(«Дві птиці», «Дівчина-чайка»), дерево («Тополі»). Кожен створений образ 

символізує вічні істини. Будь-який прояв антигуманізму жорстоко карається, а 

світле, прекрасне прославляється навіки.  

Поезія в прозі «Мара» подібна до легенди, коріння якої сягають у 

прадавню міфологію. У її основі лежить міф про мару, що увібрав духовні 

надбання пращурів. Зміщуючи часові орієнтири й наближуючи просторові, 

письменниця намагалася співставити історію Греції та Риму з трагічною долею 

України. У центрі уваги митець, відомий давньогрецький скульптор Менандр, 

який розглядається як «цілісна особистість, борець, що зумів підкорити 

індивідуальне загальному началу» [156, с. 337]. Обравши образ великого 

масштабу, авторка намагалася сконцентрувати в ньому весь біль поневоленого 

людства, його боротьбу та віру в перемогу. Загибель Менандра символізує 

вічність та незламність народу, він, немов той дух предків, у образі мари 

продовжує охороняти «в руїнах, землею покритий, порослий весь бур’янами» 

Херсонес: «А тільки зоря світова засяє на сході, – старий поспішає на скелю, 

оглянеться сумно кругом і – тільки побачить в руїнах свій город – застогне і 

каменем тяжко впаде, а душа його тихо марою полине по древніх убогих 

руїнах» [35, с. 163]. Події розкриваються у двох планах: історичному – 
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Херсонес у розвитку його становлення, напад ворогів та поневолення його 

Римом, та міфологічному – створення Менандром Олімпу, над яким 

наполегливо працював весь свій вік: «Нічого не знає Менандр ˂…˃, працює 

невпинно та просить богів, щоб продовжили трохи ще віку, щоб викінчить 

цілий Олімп, поставити його в найкращому храмі на славу і честь Херсонеса, 

на диво прочанам, що сходились з цілого світу» [35, с. 168]. На схилі літ, 

виплекавши красу Олімпу та досягши слави та щастя, Менандр прозріває, адже 

все це «на славу великого Риму». Розуміючи цю істину, він вирішує свої вироби 

мистецтва викинути «у глибокеє море, нарешті і сам туди кинувсь, увічнюючи, 

таким чином, «і пишну красу Херсонеса й того, хто так вірно любив свою 

країну» [35, с. 171]. Досить своєрідно опрацьовує письменниця образи 

завойовників Греції, опис яких подібний до язичницьких істот: «…люди не 

люди, і звірі не звірі; дикі, суворі, брудні, напівголі, в шкурах звірячих; вовчі, 

медвежії морди на тім’і стримлять; хвости теліпаються ззаду; в руках 

прездорові луки та дубові довбні тяжкі» [35, с. 167-168]. Поганська віра 

почасти розкривається засобом метаморфози, перетворень людини в образи 

природи. Особливої ваги надається пейзажам, які, як і в міфологічних легендах, 

виступають не тлом описуваних подій, а завжди перебувають у їх епіцентрі. 

«Образи мари, хвилі, каміння характерні для міфології, і спектр їх імплікацій 

надзвичайно широкий: це і символ культури Еллади, конкретного і вічного, 

мистецтва і буття, всієї світобудови» [156, с. 337]. Стилізований твір має 

виразну структуру: чіткий сюжет, фабульність та інше. «Міф включає фабульні 

події у цикли творення і загибелі, перевіряє їх з точки зору найвищих, 

непересічних цінностей, перетворює пейзажну замальовку в модель 

світобудови, поєднує побут і буття» [156, с. 337]. Навколишнє постає як 

сакральне, овіяне духом предків, а тому набуває сили вічності. 

У твори апокрифічного змісту письменниця трансформує біблійні 

сюжети та образи, що почасти слугують своєрідним символом чи алегорією, 

таким чином, ніби завуальовуючи їхній підтекст.  
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У поезії в прозі «Морське серце» Дніпрова Чайка створює образи братів, 

які за змістовим навантаженням прозоро асоціюються з персонажами біблійної 

легенди про Каїна та Авеля. В образі меншого брата вбачалася особистість, 

відважна, хоробра, благородна своїми думками та вчинками. На противагу 

йому виводиться образ старшого брата, який не здатний на почуття людяності, 

взаємодопомоги. Він, подібно до Каїна, переживаючи за власне життя, не надав 

допомоги потопаючому брату. Основний морально-етичний підтекст розкритий 

у момент загибелі обох героїв: сльози меншого брата «повернулися в чистії 

перли, а кучері в пишні коралі», а за ганебний вчинок серце старшого – в 

слизьку медузу, якою навіть море гидує, викидаючи його на берег, «а там воно 

гине без сліду» [35, с. 151]. Власне, через метаморфози прославляється все 

відважне, хоробре, порядне, а прояви антигуманізму, егоїзму жорстоко 

караються. Крім того, проповідуються християнські закони добра і зла, 

засуджується братовбивство, антигуманність, гріхопадіння. 

У творі «Білий чорт» розвивається мотив покути великого грішника, 

виток якого прослідковується з апокрифічної легенди. З цією метою Дніпрова 

Чайка використовує міфологічні образи (Люципера, чорта) та біблійні 

(грішника, Бога). Основне ідейне навантаження закладено в образі чорта, що 

уособлює людські негативні риси: лукавство, підступність, роздвоєність. Він 

досить зухвалий, хитрий, іде на вигадки з Люципером. Уникаючи покарання 

щодо спокути людських гріхів та не покаявшись перед Богом, він натомість 

отримує ще страшнішу кару. Люципер його «в небо високо мов стрілу 

запустив. І звився білий чорт у вічну блакить, і нею зваблений змінився він, 

засяв, а тільки-що згадав, що він таки чортяка, що небу він чужий, як і воно 

йому, і, милости у бога не просивши, він миттю кинувся з гори святої вниз.  

А з пекла знову лютії погрози з прокльонами відкинули його, і він 

оставсь висіти якраз посерединці: із пекла завивали прокльони невгасимі, а з 

вишини сміялись янголятка, сміялись праведні, що нерішучий він, що від своїх 

одстав на вічні віки, до других же навіки не пристав» [33, с. 262-263]. З того 

часу чорт «живе і не живе, вмирає й не вмира», висить «між небом і землею 
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˂…˃ До себе очі він то тягне, то лякає, то смуток наведе, то сміх, то лютий 

гнів привабить враз надією ясною і знов зневір’ям душу стуманить» [33, с. 

263]. Вживаючи образ чорта та мотив покути великого грішника, письменниця 

піддає різкій критиці ту частину інтелігенції, яка мала нестійкі погляди, 

позицію, вагання в доцільності своїх дій щодо вирішення суспільно-значимих 

проблем межі століть. 

У поезії в прозі «Певний притулок» у центрі уваги «величний древній 

храм», який слугує своєрідним символом спокою та захисту людей. Свято 

віривши в його небесну силу, вони «брались до щоденних справ, а серце, повнеє 

чуттям побожним, підносило їх зори мимоволі туди, де сяяв дивний храм. 

Сумирно серце колотилось, спокійно груди віддихали, бо там стояв на чатах 

вічно їх невсипущий вартовий» [33, с. 241]. Так «минали дні, пливли роки, 

поважно йшли сторіччя…», проте одного дня «на тихую долину напали вороги» 

[33, с. 241]. Налякана й втомлена борнею громада знову припала «спраглою 

душею до давнього джерела молитов» [33, с. 242]. Серед натовпу чути сварку, 

зневір’я, «не молитовний настрій мирний, не сповідь, не хвали, а підозріння, 

жах, ганебне полювання в храмі йде» [33, с. 242]. У «святому місці», де колись 

моливсь народ, «новітнє сталось: зо стін святі злиняли, вгорі у бані мріє 

безвість, з кадил та вівтарів не янголи злітають, а дим чадний та попіл…» 

[33, с. 243]. Прозрівши, люди відчайдушно шукають «іншої путі й іншої 

поради», проте нове для них страшне й невідоме, старе ж натомість – неспокій 

та неволя. Один лише рішуче йде в новий шлях: «Мій путь важкий усіється 

кривавими слідами, і як загину я – по тих слідах хоч може другі знайдуть його, 

знайдуть спасенний шлях! 

Не може буть того, щоб на кривавий подвиг не глянула нова зоря, не 

вивела і сонце за собою. Прощайте!» [33, с. 245]. 

Таким чином, вдаючись до біблійного сюжету, письменниця зображує 

події, які легко асоціюються з історичними процесами на межі століть. Одна 

частина інтелігенції зневірюється, інша – вагається в правомірності своїх дій. 
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Виведений образ зорі в кінці твору символізує нову прийдешність, проте за неї 

потрібно поборотися, звичайно, не без втрат та помилок. 

Підсумовуючи, зазначимо, в історико-героїчних легендах Дніпрова 

Чайка розглядає історичне минуле українського народу, його віковічні 

морально-етичні проблеми. Вдаючись до явища метаморфози, персоніфікації 

природи, письменниця підносить і прославляє світлі гуманні вчинки героїв, 

антигуманність та жорстокість засуджує та зневажає. Звертаючись до античних 

мотивів, вона актуалізує питання ролі митця у житті суспільства, героя свого 

часу. Творче опрацювання античних образів у міфологічних легендах спряє 

увіковічненню зв’язків з далеким минулим народу. 

Рідше авторка звертається й до жанру думи, що дав можливість 

спроектувати давні історичні події на сучасний стан суспільного розвитку 

країни. Поезія в прозі «Буревісник» за своєю структурою, проблематикою, 

сюжетною основою подібна до народних зразків, а саме: «Невольники на 

каторзі», «Про Олексія Поповича і бурю на Чорному морі», «Дума про Самійла 

Кішку», «Втеча трьох братів із города Азова, з турецької неволі».  

В основу твору покладений типовий для дум драматичний епізод втечі 

козаків з турецької неволі. Дніпрова Чайка змальовує дві діаметрально 

протилежні постаті: старого, досвідченого козака-отамана Трохима та 

заздрісного, молодого осавулу Гордія, якого всі одностайно обирають 

отаманом, який «тішиться честю тією, неначе не лом і лопату в руках він 

тримає, а пишні гетьманські клейноди; немов не кайдани він носить, а красні 

гетьманськії шати» [33, с. 194-195]. Його постійне підбурювання побратимів 

до втечі врешті-решт спрацьовує. Довіряючи Гордію, бранці одного разу 

«разом зібрались темненької ночі, кайдани розбили, посікли своїх вартових на 

шматки, розкидали геть на поталу собакам, сами ж посідали гарненько в 

галеру і весело кинулись в море» [33, с. 195]. При втечі козаки з особливою 

мужністю, сміливістю долають різні перешкоди та складні обставини на своєму 

шляху. Їх не лякає ні грізна та невідома морська стихія, ні ворожа погоня, ні 

відсутність знань дороги по морю. Об’єднані єдиною ціллю та цілковитою 
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довірою, вони свято вірили у своє повернення додому. Безкомпромісне бажання 

отамана провести галеру між скелями призвело до загибелі всіх невільників. 

Драматизм твору підсилюється описами мук та страждань Гордія за скоєний 

ним злочин: «Благав він у бога, як милости, – смерти і кинувся з скелі у море: 

скарав бог нового іуду, не дав йому скінчити муки, і море його не пожерло: 

пташинії крила на спині з’явились, легеньке – маленьке зробилося тіло, до 

темного пір’я й вода не пристане, і птицею скинувсь отаман Гордій» [33, с. 

196]. У такий спосіб письменниця засуджує зраду козацькому братству та 

викриває порушені норми моралі та поведінки заради власної користі чи 

задоволення.  

Стилізований твір «Буревісник» містить розлогі авторські відступи, в 

яких розкриваються внутрішні стани героїв, оспівуються їхні почуття, 

переживання. Психологізм почасти підсилюється описом пейзажів, які 

створюють певний настрій і слугують як прийом паралелізму, що почасти 

переростає у символи. Прикладом цьому є образ птаха-буревісника, в якому 

проглядалася подальша доля грішника Гордія: «І ось він з тієї пори літає над 

морем, як птиця нещастя, і люди прозвали його «буровісник», не люблять, 

жахаються гостя такого. Літає безщасний над морем, де буря заграє 

смертельної пісні, літає та втопникам в вічі усім заглядає і жалібно квилить 

даремно!» [33, с. 196].  

У поезії в прозі широко вживаються риторичні запитання, оклики, 

звертання (брати-товариство, орли-козаки), здрібніло-пестливі форми 

(неволенька, лялечка) та інші стилістичні засоби, що характерні для 

українського героїчного епосу. 

Отже, звертаючись до жанру думи, письменниця розглянула актуальні 

суспільно-значимі питання часу, які, з одного боку, пов’язані з сучасним станом 

суспільства, а з іншого – нерозривні з історичним минулим українського 

народу. Вдаючись до ретроспекції, на основі змальованого конфлікту між 

старим отаманом Трохимом та зухвалим Гордієм, що мали вплив на козацькі 

маси, «криється занепокоєння Дніпрової Чайки тривожним станом у 
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визвольному русі в Україні 80-х р.р. XIX століття» [108, с. 13-14]. Створений 

образ буревісника «символізує у творі народну зраду та руйнацію 

патріотичності» [98, с. 114]. 

Не оминула своєю увагою Дніпрова Чайка й такий жанр народної 

творчості, як притча. Звертаючись до нього, вона осмислює пошуки вічних 

істин, морально-етичних цінностей. Поезії в прозі «Собака», «Миша», «Шпаки» 

за своєю структурою та своєрідністю викладу подібні до притч. Їм наявні 

специфічні ознаки жанру: дидактичність, поглиблений психологічний аналіз, 

асоціативність, прихований підтекст, алегоричність образів, що переростає в 

порівняння. Все це дало можливість письменниці провести аналогію між 

людським життям та життям тварин.  

Стилізовані твори композиційно складаються з двох елементів. Перший 

– це алегорична розповідь, в основі якої лежить прихований символічний 

підтекст, другий – ідея, що розкривається через зміст. Сюжетні елементи, як і в 

притчах, розміщені вільно. Зазвичай, «динамізм та напруга розповіді, які 

зростають до кінця оповіді, а в завершення втілено головну ідею, що є водночас 

кульмінацією та розв’язкою» [139, с. 277]. Як правило, у їхній основі лежить 

алегорична розповідь з філософсько-етичним підтекстом, що розкривається в 

кінцевій частині твору.  

У поезії в прозі «Собака» змальовується картина жорстокого 

поводження з твариною, вірною своєму господарю до останнього подиху 

життя. На противагу цьому зображується образ егоїстичного та злого хазяїна, 

який розлючено та несамовито забиває палицею собаку до смерті. Звідси 

випливає питання, що ж таке вірність: «Чи є то велика чеснота, чи то велика 

помилка? Чи варто її ширити і класти, як підстави під ноги егоїзму, щоб він 

зростав і величався? Чи, може, час уже вивести другу чесноту і постановити 

проти його? Скажіть ви, премудрі, хто поробив всі виводи, навчіть «малих 

сіх», кому серце болить за такі нікчемні випадки, доводячи до аналогії з 

людським життям!» [35, с. 194-195].  
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Почасти такі твори, як і притчі, побудовані на порівнянні, яке наповнене 

особливим символічним значенням, що містить глибокий асоціативний зв'язок. 

Наприклад, люди порівнюються з мишами, серед яких одні бенкетують, а інші з 

жаху кидаються на всі боки: «Як миші, бились люди, працювали та боролись; 

одні бенкетували, як миші у шафі, другі тільки що несміливо пищали та з жаху 

кидались на всі боки» («Миша») [33, с. 260].  

У поезії в прозі «Шпаки» письменниця вдається до алегоричного 

порівняння життя людей та птахів. Шпаки з радістю та нетерпінням 

повернулися навесні до рідної домівки, «зачувши прикмети весни в Україні 

коханій» [35, с. 188]. Вони уособлюють ту частину людства, яка не втрачає віру 

та надію на краще вільне життя, на нову прийдешність «спасенного ранку» «на 

рідний окривджений край». Зовсім в іншій площині зображуються образи 

круків, ґав, гусака, качки, індика, горобців-сміхунів, сороки, пави, які 

змальовуються як глузливі віщуни недоброго, «крячуть зловрого». У їхніх 

образах викривається та частина інтелігенції, яка далека від народу, байдужа до 

його долі та майбутнього. 

Поезіям у прозі характерна стислість і влучність викладу, водночас 

бракує описів пейзажу, інтер’єрів, персонажів щодо їхньої зовнішності та 

індивідуальних рис. Крім того, багато монологів, риторичних запитань, 

діалогів, що саме властиво для жанру притчі. Важливу функцію виконують 

художні деталі, які сприяють розкриттю закладеної головної думки. Наприклад, 

такою деталлю може служити образ брами, яка асоціюється з місцем загибелі 

тварини та скоєного ганебного вчинку: «Змовкло усе; але замикана біла брама і 

досі нагадує сумну смерть через вірність» («Собака») [35, с. 194]. 

Неодноразове згадування про неї впродовж усього твору сприяє утримуванню 

уваги читача до відтворених подій та малює в його уяві постійну небезпеку для 

тварини, адже кожного разу звідти виходив хазяїн та бив її палицею. 

Таким чином, у результаті проведеної паралелі між життям людей та 

тварин, письменниці вдалося розглянути питання вірності, несправедливості, 

моральності, милосердя, честі. Водночас, завуальовуючи підтекст твору, 
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Дніпрова Чайка вболіває за долю народу, почасти викриває ту частину 

інтелігенції, якій байдуже було до передових ідей та нових шляхів у розбудові 

країни. 

Творчо експериментує авторка й у жанрі монолог-сон, що виступає як 

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

нею хвилюючі події. У поезії в прозі «Снище», написаній у формі монологу, 

розповідь ведеться від першої особи, описи деталізовані й мають яскраво-

емоційне забарвлення. Наявні монологи, кульмінаційні моменти надають 

вираженому достовірності та сприяють співпереживанню з героїнею твору, в 

якому авторка ві сні роздумує над тяжкою долею народу, намагається втекти 

від реальної дійсності у світ, де існує людське щастя. В епіграфі, взятому з 

мудрості старосвітських людей: «Буває сон, буває й снище! Сон – то пусте, 

розвіється од сонця, а снище – річ тяжка, то віще щось» [35, с. 181], 

закладений подвійний зміст, адже сон – то лише мить, що «розтає наче піна», а 

снище – то дійсність, «важча од сну, і навіть не знаєш, чи матимеш змогу 

подякувати в тую хвилину, коли неминучая смерть тебе збудить од снища 

земного життя» [35, с. 182]. Налаштувавши читача на подальше сприйняття 

твору, героїня-жінка повідомляє: «Сон мені дивний приснився: крила у мене 

зросли – дужі, широкії крила.  

В небо високе збиралась летіти, силу свою попитати, вільної волі 

зазнати, з розуму й волі вінець утворити – найкращого людського щастя 

вінець» [35, с. 181]. У той момент, коли героїня тікає «мерщій од важкої мари», 

на її серце налягло «щось страшне, невідоме ˂…˃, придавило, неначе морозом 

скувало» [35, с. 181]. Вона намагається голосно скрикнути, проте не може 

сказати ні слова, ні жодного звуку: «Я в розпачі горло своє роздираю, я бачити 

хочу, де голос мій дівся – і там, замість струн голосних, намацую щось 

невідоме: біле, м’яке та глухе, наче вовна» [35, с. 181]. Поступово опис сну 

набирає кульмінаційного характеру, здавалось, ще мить – і відбудеться щось 

непередбачуване: «Закладаю руки у виразку глибше, щоб разом і серце дістати, 

та – враз прокидаюсь.  
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Так! Богові дяка, то був тільки сон!» [35, с. 182]. Проснувшись, героїня 

заспокоюється, але перед нею постає дійсність, «ще важча од сну». З її душі 

виривається «питання: для чого жилось?». Таким чином, оформляючи думку в 

монолог-сон, письменниця розкриває високі мрії про кращу долю народу, проте 

зневірюється, вагається в своїх діях щодо їх здійснення. 

Маючи творчу натуру, Дніпрова Чайка пише низку послань-присвят: 

«Вінки» (Ганні Барвінок у день її ювілею), «Кобза» (М. В. Лисенкові в 50 рік 

народження його), «Самоцвіти» (присвятила М. Вороному до 30-річчя його 

літературної діяльності). В адресованих посланнях вона подумки звертається до 

відомих українських митців культури та мистецтва, розмірковуючи над 

питанням їхньої ролі та завдань у роки суспільно-історичного розвитку країни.  

У посланні до Ганни Барвінок письменниця, запозичивши з часів 

античності традицію віншування героїв терновим вінком, одягає на її чоло 

зелений вінок «з барвінку невмирущого». Він здобутий «не кривдою», а 

невтомною працею, під ним немає ні крові, ні сліз, тому «хай легко ляже він на 

те ясне чоло, що щирості його у долі заробило і з давніх літ його лиш 

пильнувало, а не тяжких славетних тих вінків!» [33, с. 280]. У такий спосіб 

увічнюється постать митця та зберігається надія на творче безсмертя народу. 

У поезії в прозі «Кобза» авторка апелює до постаті М. Лисенка, подаючи 

його в образі кобзаря-характерника, який на схилі літ дбає, щоб його пісня не 

загинула, а навіки лишилася в духовному спадку нащадків. Момент передачі 

народного надбання майбутньому поколінню відтворюється в стані переходу 

душі померлого в тіло призначеної богом людини. Цей акт змальований як 

щось таємне, непізнане земним життям. У центрі уваги людська душа, 

переживання, боротьба між добрими силами та нечистою силою, воскресіння 

душі старого кобзаря в тілі молодого чоловіка, в якого з оновленою силою 

«оживають слухнянії струни, могутнії згуки роблять великеє диво» [35, с. 207]. 

Власне, образ молодої талановитої людини символізує невпинний процес 

передачі української пісні від одного покоління до іншого. 
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Таким чином, звертаючись до унікального явища в Україні кобзарства, 

подібно до народної думи «Смерть козака-бандуриста», письменниці вдалося 

відтворити нерозривний зв’язок між поколіннями українського народу та його 

спадку. 

У творі «Самоцвіти» відчутний порив творчого натхнення письменниці 

та емоційно-наснажений виплеск її думок. Адресуючи звернення українському 

народу, вона закликає бити «без жалю і вагання усі старовинні здобутки 

неволі: тюрми, кайдани, глибокі льохи, високії мури, тісні закамарки старого 

життя! 

Ущент, до підвалин руйнуйте!  

Хай гине в руїнах все темне, лихе, все трухляве, гниле та мерзотне» [35, 

с. 208]. В експресивних звертаннях передані найкращі побажання майбутнім 

поколінням, актуальність яких не втрачається й на сьогодні: «Не жалуйте 

праці, не жалуйте коштів, несіть подарунки та добре пильнуйте, щоб часом в 

руїні під навалом грузу не зникли коштовні оздоби колишні ˂…˃ Пильнуймо ж 

оздоб дорогих! Шануймо свої самоцвіти!» [35, с. 209]. У цих поетичних 

настановах відбився ввесь підсумок 35 річної праці письменниці на 

просвітянській ниві, він звучить як останній акорд її нелегкої долі, проте 

плідного й творчого життєвого шляху. 

Звісно, й такі сумні події, як втрата відомих митців, не могли обійти 

зворушливу душу Дніпрової Чайки, що зумовили появу в її доробку некрологів, 

сповнених суб’єктивними переживаннями, експресивними висловами, 

емоційною оцінкою відтворених подій. 

У некролозі «Пізня квітка на могилу незабутнього Миколи Віталійовича 

Лисенка» письменниця пише, що вона «приголомшена сумною звісткою», від 

якої в неї «здавило серце, забракло слів, і зостались тільки сльози та туга без 

краю» [35, с. 212]. Свій біль вона висловлює за допомогою «слів та сліз». У 

відтворених спогадах про композитора літераторка намагається розкрити усі 

його заслуги перед народом. Він для неї «славний син великої неньки», 

«безсмертний творець рідної музики». Опоетизовуючи його вдачу, духовний 
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світ, людські якості, творчі здібності, вона увічнює безсмертну пам'ять про 

митця навіки, оскільки твердо вірить, що «не загине золоте зерно, що сіяв Він – 

воно росте і добрий дасть врожай» [35, с. 213].  

Некролог «Дисонанси» авторка присвятила Б. Грінченку, який, маючи 

багатий внутрішній світ, «з усього творив-складав симфонію могутню»: «Сей 

бік – кохання, згода у подружжі, по той – нестатки, праця й праця без 

просвітку, без певного шляху, без нагороди. Борець полагодив усе: злучив, зілляв 

докупи й кохання, і поетичний спів, і лихо, і борню» [33, с. 281]. На тернистому 

шляху подолано незгоди і трагізм, недолю та кохання, проте в його «душі 

дзвенів нехибний камертон, рука ніколи не тремтіла і владно брала дисонанси, 

що життя так щиро сипало кругом» [33, с. 281]. На вічну пам'ять про митця 

«повинні ми покласти зверху присягу на працю і єднання, на вірність тій, що 

вік йому була як дивний прапор сили.  

І лиш тоді ми зможемо по праву на гробові його співати рік-у-рік укупі з 

«Упокоєм» і радісне «Христос воскрес»» [33, с. 283]. Звертаючись до жанрів 

послань-присвят та некролога, авторка висловлює щиру повагу до людей, 

близьких їй по діяльності. Вона низько вклоняється культурним діячам за їхню 

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

Отже, лірична проза письменниці надзвичайно оригінальна за способом 

вираження та різноманітна за жанровою формою зображення. Народний епос 

став тим підґрунтям, на основі якого створювалися нові жанрові форми, 

зорієнтовувалася їхня тематика, глибока морально-етична спрямованість. Від 

прозаїчних творів, що наближені до зразків народної творчості, авторка 

еволюціонує до чітко вираженої модерної форми поезії в прозі, в якій багато 

експресії, патетики, високої міри умовності, суб’єктивних співпереживань, 

пейзажних замальовок. Уплив морської стихії на творчу фантазію Дніпрової 

Чайки сприяв вираженню нових засобів відображення навколишньої дійсності, 

що надало поезіям у прозі нового звучання, оновило їхню тематику, а відтак 

послужив основою, відправною точкою для новаторських пошуків, творчих 

експериментів. Алегорична образність, символіка, художні деталі, завуальовані 
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підтексти зумовили можливість розглянути питання боротьби за соціальне й 

національне визволення народу, що особливо актуалізувалося на межі століть. 

Глибокі знання з світової літератури, зокрема з античної, сприяли 

використанню образів античного світу і їхню проекцію крізь призму 

національних принципів, що надало творам поліфонічного звучання, 

універсального змісту, відтак уплинуло на процес становлення української 

літератури на новий щабель розвитку. Творче поєднання жанрової форми з 

характерними для неї стильовими ознаками сприяло вираженню надзвичайного 

ліризму, поетичності, музикальності, гіперболізації, символізму. Художній 

синкретизм жанрів, синтез ліричного й епічного в ліричній прозі письменниці 

сформували своєрідність її мистецького експерименту. 

2.3. Пейзаж як ключовий концептуально-композиційний елемент 

ліричної прози 

У ліричній прозі Дніпрова Чайка виступає як співець природи, що є 

характерною рисою її творчості та мистецького таланту. В. Пінчук зауважує, 

що саме природа «була її постійною і глибокою пристрастю ˂…˃, джерелом 

радості, допомагала знайти душевну рівновагу під час життєвих незгод» [125, с. 

52]. Безумовно, таке єднання з природою вплинуло на «формування моральних, 

естетичних та художніх смаків письменниці, сприяло збагаченню її 

внутрішнього світу, зокрема відчуття краси, гармонії тощо» [143, с. 176]. 

Водночас навколишній світ стає тим цілющим джерелом, звідки черпаються 

образи, сюжети, мотиви й втілюються в ліричну прозу. Природа у творах 

могутня, красива, грізна, займає пануюче місце у всесвіті. Почасти 

персоніфікована, наповнена символічним змістом, звучить в унісон «з 

настроєм, діями, вчинками персонажів. Людина й природа органічно 

зливаються, більше того, існують немов одне ціле» [143, c. 176]. Як зазначав 

М. Рильський: «Про що б не писав поет – беру це слово у найширшому 

значенні, це слово – про тварин, чи про дерева, чи про гірські ручаї, – він 

завжди кінець кінцем пише про людину, про людське, для людини» [Цит. за: 

152, с. 3]. 
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У зображених картинах природи чільне місце посідають морські 

пейзажі. Це дає підстави презентувати Дніпрову Чайку як письменницю-

мариністку, оскільки вона пише переважно про море, яке символізує силу, 

неспокій і могутність народу, бурхливість і нестримність життя, наростаючий 

народний протест, свободу. Водночас виступає своєрідним засобом розкриття 

внутрішнього світу героїв, передачі їхніх почуттів, настроїв, зміни 

психологічного стану. 

Маючи ліро-романтичну натуру, авторка здебільшого зображує 

романтичні пейзажі, які, насамперед, слугують поетичним тлом, на якому 

розгортаються події, взяті з реальної дійсності. Вони сприяють посиленню 

ліризму чи драматизму, увиразнюють ідею твору, впливають на ритмічність та 

поетичність мови. 

У творах «Хвиля», «Суперечка», «Образ великого», «Дві крапельки», 

«Струмок», «Гармонія» літераторка подає цілу галерею колоритних, 

мальовничих картин пейзажу. Наприклад: «Втомилося сонце, розсердилось, з 

сорому все зчервоніло, кинуло погляд сердитий востаннє на хвилю й сховалось 

за пишну рожеву завісу. А хвиля всміхалась, весела, рум’яна, в танку подружок 

молодих; всі вкупі до берега йшли спочивати: віночки перлисті зняли, 

повбирались в одежу буденную на ніч і тихо балакали йдучи» («Хвиля») [35, с. 

143]; «Уранці, умите росою, з-за гір осміхнулося сонце, і зайчики жваві кругом 

застрибали по хвилях, засяяв злотистий пісок. На піску заюрили морськії кузки, 

мошка над водою повисла, вискакує риба з води. Все сяє, сміється, раює…» 

(«Образ великого») [35, с. 174]. Такі описи природи перш за все надають 

творам естетичної досконалості, впливають на їхнє емоційне забарвлення, 

водночас виступають засобом зображення навколишньої дійсності.  

Також для письменниці, як стверджує О. Камінчук, «характерне широке 

використання морського пейзажу, персоніфікованих образів хвилі, моря, чайки. 

Сюжети і образи літературної мариністики Дніпрової Чайки свідчать про 

зв'язок з романтичною традицією зображення моря як втілення вільної 

бурхливої стихії, символу волелюбності» [69, с. 152]. 
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Саме в алегоричному образі моря Дніпрова Чайка втілює тему вірності 

народові. Власне, життєві позиції вона стверджує через картини різнопланових 

морських пейзажів, які переливаються різними фарбами, кольорами, ясними 

барвами. «В її мініатюрах над усім підноситься стихія моря, яку вона оспівує 

патетично, різнобарвно і яскраво» [125, с. 53]. Створені морські пейзажі 

характеризуються значною варіативністю: море то лагідне, погоже, то похмуре, 

розбурхане. Наприклад, спокійне море: «Море тихесенько плеще, під берегом 

хвиля палає й, розбившися дрібно, в Чорне море розносить відблиск 

огнистий…» («Дві птиці») [35, с. 156]; іноді воно грайливе, схвильоване: «І 

море уже недалеко назустріч їм дихає свіжо і плеще помалу, пестливо колише 

на хвилях малого човна» («Тополі») [35, с. 149-150]; водночас воно може бути й 

грізним, розбурханим: «… а море лютує, а море реве, скаженіє, плює 

перлистою піною, злими слізьми обливається, дико шпурляє на берег пісок 

золотий…» («Суперечка») [35, с. 134]. Отже, контрастні морські пейзажі 

слугують передусім для змалювання яскравих романтичних зображень, 

водночас стають засобом оцінки й розкриття проблем соціальної дійсності, 

своєрідною формою вираження волелюбних прагнень.  

Разом з тим картини природи в ліричній прозі виконують й 

композиційну функцію. Вони, як правило, виступають невід’ємною частиною 

побудови творів, впливають на неї й становлять один із важливих її елементів. 

Наприклад, розвиток сюжетної лінії у поезії в прозі «Дівчина-чайка» 

зумовлений паралельністю у зображенні дій і вчинків людей та сил природи, 

таких як гроза та шторм, які невідривні від сюжету, без них не можливе 

завершення подій і художнього тексту в цілому: «А хмара надходить, і грім 

гуркотить, і блискавка хижо моргає, і буря жене-підганяє нещасні галери: 

щогли ламає, вітрила дере, купає у хвилях солоних. Та борються з морем 

відважні гребці, не подаються чубаті! І ось надігнало їх море, ось розгойдало 

страшенно і кинуло просто до скелі – і скеля завила, як хижа звірюка, 

побачивши ласую здобич!» [35, с. 161]. Проілюстровані картини природи 
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символізують розбурхану силу, яка заспокоюється лише тоді, коли отримує 

цілковиту перемогу над героями. 

Змальоване тло мінливого моря послужило натхненням для зображення 

відважної дівчини. Письменниця ніби проводить паралель між стихією й 

людським життям. Наскільки море змальоване грізним, настільки дівчина 

постає сміливою. Її не лякає ні грім, ні блискавка, ні буря: «Дівчина страху не 

знає ˂…˃, дівчина втоми не знає, дівчина й слухать не хоче, що море їй грізно 

гукає: «Гей, одступись, не змагайся зо мною! Здобич моя – не оддам я даремне! 

Геть, одступись, необачна! Доля страшна покарає тебе, – одступись-бо!» [35, 

с. 161]. Її дії рішучі: «А дівчина дума: «Байдуже! Ревіть собі, хвилі зелені, 

чорнійте од злості, казіться! А я не оддам на поталу людей тих відважних, я 

вирву із пельки у хижого моря своїх безталанних братів!» [35, с. 160]. Та море, 

обурившись, «хижо коханку свою проглинуло». У такий спосіб стверджується 

думка про те, що будь-яке порушення законів природи призводить до 

негативних наслідків, адже морська стихія зачаровує своєю красою, величчю, 

але вона не підвладна людині, а головне – непередбачувана, звідси 

безпорадність, безвихідь перед нею. 

Почасти твори розпочинаються пейзажами, які виконують важливу 

композиційну функцію, як правило, вони передають настрій відтворених подій 

або підсилюють почуття героїв. Наприклад: «Високі, стрункі, мов стрілки, 

здіймаються в чистеє небо чотири тополі зелені: балакають з вітром, 

вітаються з сонцем, без вітру ж шепочуться поміж собою, а темної, тихої 

ночі співучеє море гукає до їх приязненько. 

Мурований темний колодязь між ними, що миє глибоке коріння, 

загадано завше мовчить та блищить таємниче…» («Тополі») [35, с. 147] або 

«Втомилося море, об берег не б’є, не співає, на мокрому сивому камені птиця 

якась незнайома дрімає; не збудить її ні вітер веселий, ні сонце, ні хвиля: все 

тихо, все глухо, і сивії хмари плаксиво вдивляються в синєє море» 

(«Буревісник») [33, с. 183]. Вони допомагають проникнути у внутрішній світ 

персонажа та його думок, підкреслюють зміст відтворених подій. 
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Не менш значущу роль виконують пейзажі, які розкривають характер 

героїв, їхню поведінку, дії. «Фантастичний світ, чудесні метаморфози героїв, 

олюднена природа, прозорі алегорії і символи – все служить для відтворення 

якоїсь риси людського характеру – самопожертви, вірності, відваги чи 

боягузтва, зрадливості» [9, с. 13-14]. Природі не байдуже до їхньої долі та 

вчинків. Звідси її рухи, мінливість кольорів, що поєднується з відтворенням 

ритмів змін у природі. Наприклад, за егоїзм та жорстокість кримська цариця 

«уся скам’яніла, уся обернулася в високую скелю, пишная одіж – в червоную 

глину, сивії коси – в бурʼян-колючки» («Скеля») [35, с. 141]. Для розкриття вдачі 

її синів письменниця послуговується мариністичними пейзажами, наприклад, 

коли «старший почне говорити, – запіниться бурнеє море, бушує, реве, 

припадає до скелі, хапається – міцно і грізно, вимагає у неї слова прощення; а 

менший коли заговорить – лащиться море і плеще, блищить, мов шовкове, 

криштально блакитне» («Скеля») [35, с. 142]. Це говорить про різні характери 

братів: старший був сильний, вимогливий, а менший – лагідний, чуйний. 

Почасти морська стихія постає перед нами, немов жива істота, яка одних 

милує, інших прославляє, а для деяких навіки стає останнім притулком. У 

такий спосіб демонструються стосунки, які складаються між людиною та 

морем, що виражені в повній злагоді чи в конфронтації й залежать від 

суб’єктивного сприйняття, характеру, поведінки дійової особи. Море подається 

в змінах, у русі, в розвитку, в ставленні до людини й гармонує з її настроєм, 

діями, вчинками. Авторка його зображує живим, таємничим. Воно 

возвеличується й діє в ім’я справедливості. Наприклад, за порушення 

моральних норм брата-боягуза морська хвиля «знесла його в море, втопила». 

На дні його тіло «риби й раки ущент рознесли, лиш серця ніхто не схотів і 

торкнути: таке було гидке оте полохливе серце!», яке й досі «плава, слизьке 

та холодне, жалке, наче та кропива, ворушиться мляво та труситься, тіні од 

себе не має – прозоре» («Морське серце») [35, с. 151]. «І меншого брата 

сховала морськая цариця на дно», але вона його прикрасила найкращими 

морськими дарами: перлами та коралами. Таким чином, возвеличуються чисті 
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помисли людини і жорстоко засуджується боягузтво. Водночас це дозволяє нам 

говорити про те, що в Дніпрової Чайки море – не просто пейзаж, а персонаж, 

учасник подій. 

У творах «Дівчина-чайка», «Тополі», «Буревісник» «Морське серце», 

«Скеля», «Дві птиці» авторка відтворює тісний взаємозв’язок природи з 

людиною, яка невіддільна від неї, та ж у свою чергу «звучить в унісон з 

настроєм, діями та вчинками персонажів» [145, с. 264]. Наприклад: «А море 

насупило білії брови і пащеку темну розкрило, реве та клекоче, мов пекло. 

Зринає між хвилями утла галера, скрипить вона, стогне, а вітер співа козакам 

панахиду» («Буревісник») [33, с. 196]. Такі пейзажі підпорядковані єдиній меті 

– передати лихі передчуття, тобто загибель втікачів.  

Природа й людина зображені немов одне ціле, межа між ними майже не 

помітна, в такому разі людина перевтілюється в птаха, скелю, медузу чи дерево. 

Яскравість та сила таких метаморфоз впливають на їхню глибину, а тому 

набувають ролі символу чи алегорії. Наприклад, з метою увічнити образ 

загиблої дівчини («Дівчина-чайка»), авторка перетворює її в чайку, що стає 

символом безсмертя, дівочого смутку: «…смерті собі не знайшла жалібниця 

відважна: чайкою сірою з моря спурхнула і з гірким плачем полетіла над 

морем…» згодом «…сірі чайки без ліку розплодились на скелі, літають над 

морем та плачуть-кигичуть лиш тільки зачують хижую бурю, звіщають 

пливців-мореходців та свідчать про давню давнину, про славную дівчину-чайку» 

[35, с. 161]. Почасти такі трансформації стають засобом покарання за 

недотримання морально-етичних норм. Наприклад, юнака було перевтілено в 

птаха-сплюху, бо він легковажно та недобросовісно поставився до виконання 

доручення громади, а зрадника-сироту Найду покарано в інший спосіб – 

перетворено на сича: «Птахом-сплюхою скинувся вартівник непевний, літає з 

тієї пори понад світом та квилить літаючи: «Сплю», – а зрадник проклятий в 

тую ж годину сичем перекинувсь, ганяється скрізь за сплюхою та скиглить та 

дико регоче» («Дві птиці») [35, с. 157]. Природа в цих епізодах виконує роль 

дійової особи, здатної жорстоко й гнівно карати боягуза, відступника.  
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Спостерігається й надзвичайне олюднення природи, якій властиво 

радіти, страждати, гніватися. У таких випадках вона друг і порадник людині: їй 

не байдужа доля героїв, співчуває їм, більше того, навіть допомагає при втечі з 

полону: «Побачив їх місяць – сховався за темную хмару, і сад укривав їх гіллям, 

як бігли вони через його» або «Догоня вже близько, догоня добігла, шукає – 

нікого немає, лиш сад шепотить таємниче, а темний колодязь мовчить, не 

розкаже» («Тополі») [35, с. 149-150]. Сам пейзаж набуває повноправної ролі на 

рівні з іншими персонажами. Наприклад, тополям, які зросли на місці загибелі 

дівчат-бранок, властиво говорити, слухати, мріяти, зберігати таємницю. До них, 

ніби до живих істот, звертаються, апелюють. Вони «балакають з вітром, 

вітаються з сонцем, без вітру ж шепочуться поміж собою ˂…˃ неначе все 

жалібно просять, щоб вислухав одповідь їх, їх мову німу зрозумів би і скрізь 

розказав би по світі» («Тополі») [35, с. 147-148]. Зображені картини природи 

поглиблюють трагізм поневолення українських дівчат турецькими зайдами, 

прославляють їхню молодість, красу та незайманість. 

Почасти пейзажі в ліричній прозі постають як один із засобів вираження 

навколишньої дійсності, слугують самовиявом суб’єктивної позиції щодо 

питань морально-етичної та суспільної значимості чи просто виступають тим 

сокровенним місцем, де людська душа відпочиває, а інколи виплескує 

найпотаємніше. Таке єднання з природою послужило появі нових жанрових 

форм: пейзажу-казки, пейзажу-сповіді, пейзажу-алегорії, в яких спостерігається 

творче індивідуально-авторське опрацювання матеріалу з навколишнього світу. 

Твори «Суперечка» та «Хвиля» побудовані на образах природи, що 

почерпнуті з джерел казок про природні явища та небесні світила. У них 

«Дніпрова Чайка широко послуговується для досягнення даної мети світовими 

фольклорними традиціями, зокрема, мотивами численних обрядових пісень і 

казок, космогонічних міфів про шлюб сонця і місяця, єднання неба і землі та 

ін.» [108, с. 16].  

Головними героями виступають «анімічні істоти, наділені людськими 

характеристиками: мовою, думками, здатністю спілкуватися, почуттями, 
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емоціями. Ці образи не просто персоніфікуються, а постають у людській 

подобі: вони розмовляють, втомлюються, мають будинки, дітей, роботу» [139, 

с. 274]. 

Наприклад, персонажами твору «Суперечка» є сонце, земля, море, вітер. 

Їм, немов людям, властиво втомлюватися, відпочивати, мати дітей, ненавидіти, 

заздрити. Сонце зображене усміхненим, привітним, воно має дітей – землю та 

море, які у поезії в прозі є коханцями. Їхні стосунки міцні, вони зачаровують 

красою та вірністю. Їм заздрить лукавий вітер, він розносить брехні та, 

втомившись, засинає у високих горах. Море гнівається, страждає, дізнавшись 

про зраду коханки. Та, захопившись красою землі, низько вклоняється їй, «цілує 

і просить прощення, ˂…˃ і обидва в палкім поцілунку завмерли…» [35, с. 135].  

У творі «Хвиля» персоніфікованими образами виступають хвиля та 

місяць, між якими зароджується палке кохання: «…підвелася високо вродливая 

хвиля, закинула гордо голівку і глянула сміливо в вічі тому, хто так їй спокій 

стурбував. А він, весь блідий од кохання, палко вдивлявся з високого неба у 

темнеє море. Не здержала погляду хвиля його: уся затремтіла тим світом 

кохання й схилила голівку свою соромливо» [35, с. 143]. Щасливу від кохання 

хвилю «меншії сестри ласкаво й радісно стали вбирати ˂…˃ до вінця ˂…˃, а 

місяць облив її сяйвом, у серце їй навіть заглянув, блискучими всю поцілунками 

вкрив і тихо повів за собою» [35, с. 143-144]. Нетерпляче чекали на зустрічі 

веселі, щасливі коханці, їхні розмови проходили в любові та пестощах. 

Закохана хвиля «гуляє, співає, од щастя осліпла, не бачить, що милий уже не 

такий, як колись» [35, с. 144]. Через кілька тижнів вродлива хвиля набридла 

місяцю, й він знайшов їй заміну – скелю. «Погналася хвиля за ним, а місяць над 

скелею став, моргнув на коханку лукаво, сказав їй: «Бувай!» І сховався за скелю 

високу» [35, с. 144]. На втіху матері (хвилі) народжується дочка – Мрія, яка 

«легенька, як піна, як місячний промінь, ясна, як хвиля, прудка, жартовлива…» 

[35, с. 145]. Розумні поради давала хвиля дочці, відправляючи її в самостійне 

життя: причаровувати всіх своєю красою, відраду давати знедоленим, з 

щасливими жартувати злегенька. Мститися радила лише зрадникам, до яких 
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належав і її батько. Розриваючись між почуттями до батьків, Мрія 

перетворилася на сльози-роси, а «вечір настане – знов піднімається Мрія угору 

і хоче у батька спитати, навіщо він матір ізрадив; та тільки що гляне з 

докором на тую красу – задивиться мовчки, уся заніміє, не вчує, як ніч та 

пролине, а ранок настане, – сльозою-росою розсиплеться Мрія, згадавши про 

матір, що дурно чекає її…» [35, с. 146]. 

«Ідея панеротизму, що лежить в основі цих мініатюр (кохання хвилі та 

місяця, в першому разі, і любовна пригода, що сталась із землею та морем, у 

другому випадку), дає можливість письменниці стверджувати своє 

гуманістичне бачення єдиної картини світовлаштування» [108, с. 16]. 

Пейзаж, що є головним героєм у цих творах, впливає на їхнє емоційне 

забарвлення, ритмічність, ліричність. Водночас надає розповіді мелодійності та 

казковості. У змальованих образах природних явищ та небесних світил (сонця, 

місяця, вітру), а також образах землі, моря, хвилі утверджуються найкращі 

людські почуття: чесність, вірність, любов, відданість, водночас засуджуються 

зрада та підлість.  

Кожний змальований персонаж наділений індивідуальною красою, що 

викликає глибину емоційних почуттів: подив, здивування, замилування: 

«Стрепенулося море, побачивши дивну красу, зажевріло місячним сяйвом, 

заколихалися груди його од кохання, і кинулось море до ніг чарівниці-землі…» 

(«Суперечка») [35, с. 135]. Такі ж уособлені риси людського характеру, як 

підступність, егоїстичність, злорадство, породжують зневіру, смуток, біль, 

розчарування: «Розгніване сонце сховало обличчя у синюю хмару, всім сумно 

було і ніяко, лиш вітер один утішався: ревів, реготався і скиглив, аж поки себе 

вдовольнив, – втомився, поліз спочивати в безодню» («Суперечка») [35, с. 135].  

Створені образи землі, хвилі одягнені в розкішні шати, так що стає 

непомітно, де реальний образ, а де змодельований персонаж. Наприклад, 

землю, що виступає в ролі нареченої, «зубчастії гори віночком блакитним 

вінчають ˂…˃, зелені луги і сади кучеряві поясом пишним підперезали її…» 

(«Суперечка») [35, с. 133]; красуня хвиля «вдяглася в шовковії зеленії шати, 
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перлистим вінком уквітчалась…» («Хвиля») [35, с. 144]. Персоніфіковані 

образи моря, місяця зображені різнокольоровими барвами, яскравими мазками. 

Закохане море має «зеленоблакитний жупан», який «на йому полами 

шовковими тихо хвилює і блеще од променя сонця, неначе камінням унизаний 

весь дорогим, а піна мереже смужками перлистими його вподовж і поділ 

обкладає рясним брузументом» («Суперечка») [35, с. 133]; місяць змальований 

надзвичайно красивий, «молодий та блискучий, ласкавий та радісний…» 

(«Хвиля») [35, с. 146]. Відтворені пейзажні епізоди впливають на емоції читача, 

виконують певну психологічну роль. Адже зрадливість, підступність, брехня та 

ревнощі породжують розчарування та смуток, зневіру та зневагу. Невиразними 

фарбами, «приглушеними кольорами, грізними тонами передає письменниця 

ревнощі моря до землі, які наскільки яскраво відтворені, що, здається, природа 

уособлює людські якості та почуття» [143, с. 181]. 

«Земля все мовчить. 

 – Кажи ж, чи то правда? Чи правда? – вже грізно питає розгніваний 

милий. Земля все мовчить, і усмішка пропала, сутінок пробіг по виду, поблідли й 

розкішнії шати» («Суперечка») [35, с. 134]. Закохана хвиля, дізнавшись про 

зраду місяця, «слізьми залилась, заридала нещасна», її «віночок порвався, упав і 

розсипавсь, блискучії шати померкли, зім’ялись…» («Хвиля») [35, с. 145]. 

Хвиля постає перед нами ревнивою, розлюченою, мстивою: «Розгнівалась хвиля 

ревнива: одбігла назад, розігналась і кинулась просто на скелю, розлучницю 

злую ˂…˃ Сумна, все сумна походжає, то зрадника люто кляне, то поглядом 

його шукає» («Хвиля») [35, с. 145]. У такий спосіб, створюючи відповідний 

образ, Дніпрова Чайка передає «мотив мінливості й зрадливості кохання, довіри 

й зненависті, радощів і гніву. Природні й людські якості в героїв гармонійно 

переплітаються, створюючи яскраву гаму почуттів і переживань» [143, с. 181]. 

Помітне місце у творі «Суперечка» займає персоніфікований образ 

вітру, за допомогою якого викриваються такі риси людського характеру: 

брехливість, заздрість, підступність, улесливість, злорадство. Вітру, немов 

живій істоті, властиво доносити. «Заграло ненавистю серце; підняв він 
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похнюплене чоло з трави, прошумів між гілками, скубонув спересердя дуби за 

чуприну й понісся на крилах могутніх.  

Літав, метушився він чимало та землю влещав, намовляв, щоб зрадила 

синєє море ˂…˃ 

Покинув він землю, до моря припав, під боки штовхає і шепче на вухо 

брехливії вісті, що буцім кохана ізрадила милого…» («Суперечка») [35, с. 134]. 

Максимальне наближення образу до реального досягається шляхом вживаних 

образних порівнянь, що дають можливість викрити такі негативні риси 

характеру людини: злорадство та підлість. Наприклад: «Узлився ще гірше вітер 

лукавий: і виє, і свище, й сичить, мов гадюка» або «Вітер радіє: як хижий орел 

над сполоханим сірих гусей табуном, він літає і бавиться їх переляком» 

(«Суперечка») [35, с. 134]. 

Найогиднішою рисою людини Дніпрова Чайка вважала егоїзм і 

порівнювала його з отруйною змією – удавом. Тому змальований образ вітру 

прозоро асоціюється з морально-етичною концепцією митця. 

Таким чином, у творах «Хвиля» та «Суперечка» авторка, 

персоніфікуючи «явища природи та небесні світила, розмірковує над вічними 

питаннями буття: любов і зрада, чесність і брехливість, благородство й підлість, 

злагода й бунт, що фактично сприяє відображенню її життєвих позицій…» [145, 

с. 262]. Вдаючись до олюднення неживої природи, вона розглядає проблеми 

кохання та зради, вірності та зневіри, викриває злорадство, брехню. Змальовані 

казкові пейзажі увиразнюють розповідь, надають їй емоційного та ліричного 

вираження. 

Поезія в прозі «Гармонія» написана в той час, коли Дніпрова Чайка 

зазнала кризи в стосунках з людьми, тому її душа шукає певної розради на лоні 

природи, яка наповнює її новими силами, а інколи – слугує місцем для сповіді 

найпотаємнішого. На тлі прекрасної днини, де «кругом життя, і праця, й 

клопіт, і борня, і радість, і кохання» [35, с. 186], виокремлюється алегоричний 

образ жовтої комишини, яка «надломлена на самій середині». Власне, в цей 

образ втілюється певний перелом та злам душі героїні, біль якої переходить в 
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«один лиш довгий-довгий сумний вразливий стогін» [35, с. 187]. Природа для неї 

стає животворчою, потужною силою, яка здатна загоїти душевні рани, 

вислухати її «…журливу сповідь. Забуте все: і гомін хвиль, і щебетання веселих 

птах, і тихий шелест пахнючих верб, і клопітливе гудіння бджіл – усе, усе 

покрилось тим стогоном вразливим, до серця самого доходить ревнивий плач» 

[35, с. 187]. Навколишній світ звучить в унісон з песимістичним настроєм і 

сумними роздумами письменниці: «Замовк жартливий вітер, причаїлась верба 

зелена, ущухли голосні пташки, і хвилі мовчки лижуть підніжжя глинястого 

рогу. І стало ніяково усім і смутно, й сором за власну радощ і життя» [35, с. 

187]. Очистившись від розпачу та зневіри, героїня доходить до висновку, що 

далі знов життя, сповнене радощів та турбот: «А сонце, весняне живуще сонце, 

зирнуло з неба своїм всесильним оком і разом розігнало смертенний смуток, а 

бідную надломлену тростину позолотило щирим злотом. Стоїть вона, пишає 

мимоволі, неначе знов родилась до щастя, до життя» [35, с. 187]. У природі 

все гармонує, вона живе своїм життям, хоча й в такт з людським: «Лиш чулая 

луна вплела ласкавою рукою той одинокий плач у радісно-живущу пісню 

весняну, знялась на легких крилах і понесла її, вславляючи гармонію довічну» [35, 

с. 187]. 

Таким чином, пейзаж виступає як своєрідний засіб для сповіді 

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

повертається до життєвих турбот, до творчої праці. 

Поезії в прозі «Образ великого», «Струмок», «Плавні горять», «Дві 

крапельки», «Усякому своє» побудовані на основі алегоричних образів 

природи, які слугують насамперед як засіб боротьби за національне та 

соціальне визволення народних мас (образ цілющих струмочків («Усякому 

своє»), палаючих плавнів («Плавні горять»), бунтівливого моря («Образ 

великого»)), а також засудження бездіяльної чи самозаспокоєної особистості 

(алегоричний образ струмка («Струмок»)). Водночас сприяють вираженню 

надії на краще життя народу (образ зорі («Дві крапельки»)), символізують 

прихід нового світлого дня (образ моря, сонця, неба («Дві крапельки»)). Роль 
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таких образів у творі надзвичайно важлива, вони вдало підпорядковані його 

ідейно-тематичному змісту, створюють у ньому відповідний настрій та надають 

певного емоційного забарвлення. Кожен сконструйований образ набирає певної 

глибини, життєвого змісту, а тому переростає в символ чи алегорію. Рух, 

динаміка в природі природньо зіставляється з неспокійними історичними 

подіями періоду помежівʼя. Власне, тому створені пейзажі мотивовані та 

художньо переконливі. По суті вони стають своєрідним засобом, що 

характеризують процес буяння творчих сил, досягнення нової гармонії, 

очищення від старого, віджитого й натомість прагнення до нового, вільного 

життя. Такими пейзажами слугує прихід весняного ранку, наростання бурі, 

шторму, замулення струмків, горіння плавнів. Наприклад: «…то горять далекі 

плавні по той бік Дніпра старого, що заснув, закутий в кригу.  

 – Хай горять! 

Нехай палають! Хай збавляють хоч потроху ту тісноту світовую, 

опорожнюючи місце для нових, що мають жити!» («Плавні горять») [35, с. 

184]; «І ось – блискавиці заграли, ревнули громи, а вітри-гуррикани роздерли 

той покрів мертвенний. Ще, жахом обвіяна, стогне земля, улита кривавим 

дощем, але вже гроза одгриміла, і танучи плинуть в безладді розірвані хмари» 

(«Самоцвіти») [35, с. 208]; «Смеркло. Вітер утомився цілоденною борнею, 

ізнемігся, заблудився серед вулиць і в безладді тихо крутить пил і сміття і, 

плазуючи, питає: що ж робити? Де тут вихід?» («Плавні горять») [35, с. 183]. 

Відтворені пейзажні замальовки є ніби звичайними картинами природи, та 

скільки в них експресії, сили, жаги до перемоги. Створюючи їх, авторка 

використовує яскраві барви, грізні відтінки, з метою «передати наростаючі 

процеси в суспільстві на межі століть. Пейзажі по суті стають тією рушійною 

силою, що спрямовує й розвиває сюжет, або ж виступають узагальненим 

образом, що несе певне ідейно-естетичне, додаткове символічне навантаження. 

Фактично природа стає своєрідною формулою людського пізнання світу, 

засобом відтворення проблем суспільної значимості» [145, с. 264]. 
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Зазначимо, що такого ж осмислення набувають і морські пейзажі. Море 

почасти змальоване як непереможне або ж виступає як символ волі, сили й 

могутності народу. Як правило, воно зображене надзвичайно рухливим, 

мінливим, грізним, діючим. Часто пейзажі сповнені динамічності, містять 

колірний контраст, виражену звукову наснаженість: «Море, могутнє, вільнеє 

море! Повне борні і одчаю й примар! Повнеє співу, і гніву, і чар! Вічне й мінливе, 

грізне й жартливе, скарбом даруєш, вщент окрадаєш, горнеш-чаруєш, жах 

наганяєш ти, чарівник-володар!» («Дві крапельки») [35, с. 211]; «Не стерпіло 

море наруги: здулося горами, як звір, заревло, побіліло і, дике, нестримне та 

дуже, – кинулось в бійку смертельну» («Образ великого») [35, с. 173]. Власне, 

такі описи виступають для письменниці певною символікою буття й слугують 

одним із засобів її художнього мислення та вираження суспільної активності. 

Отже, стилістика Дніпрової Чайки характеризується дуалістичним 

використанням елементу пейзажу в художньому творі. 

З одного боку, це тло, на якому відтворені події. По суті він є рушійною 

силою, що рухає і розвиває сюжет, слугує невід᾿ємним компонентом 

композиції твору, сприяє розкриттю його ідейно-художнього змісту, надає 

йому емоційності та естетичної привабливості. Почасти пейзаж постає засобом 

створення образу, подеколи сам виступає у ролі образу, в такому разі він 

набуває певного символічного змісту, в розкритті якого прослідковується 

викриття тої чи іншої риси характеру, ганебного чи благородного вчинку. 

Художня довершеність зображених пейзажів досягається використанням 

традиційних образних засобів та прийомів: епітетів, порівнянь, метафори, 

персоніфікації, художнього паралелізму, метаморфози, репрезентується тісна 

взаємодія людини з природою. 

З другого боку, це матеріал, що допомагає авторці втілити своє бачення 

щодо питань соціального та морально-етичного характеру. У створених 

пейзажах розкриваються емоції, переживання, внутрішній світ письменниці. 

Інколи природа стає місцем, де вона відпочиває, набирається сил та 

повертається до творчої праці. Природа письменницею подається величною, 
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зазвичай ідеалізується, діє в ім᾿я справедливості. Власне, вона виступає 

символом чогось вищого, духовного, але водночас – це світ, що оточує 

навколишнє буття. Така подвійність образу надає йому ширшого розуміння, 

глибшого трактування, викликає у читача різноманітні відчуття: подив, відразу, 

розчарування. 

Творче використання потенцій пейзажних описів, зокрема моря, хвилі, 

сонця, вітру, чайки, медузи, дозволяє Дніпровій Чайці досягти вершин 

письменства й сприяє неповторності її авторського стилю та розкриттю 

мистецького таланту. 

2.4. Лексико-стилістичне багатство поезій у прозі 

Майстерність Дніпрової Чайки як митця досягається в першу чергу 

завдяки віртуозному володінню мовними багатствами української мови та 

засобами її увиразнення, а саме стилістичними тропами та фігурами. Мовний 

матеріал авторка добирала досить прискіпливо, дбала, щоб кожне використане 

слово якомога рельєфніше й зриміше відтворювало те чи інше явище чи образ.  

Щодо лексико-стилістичних особливостей ліричної прози, слід 

зазначити, що вона написана народною мовою, проте вжиток кожного слова 

дуже точний і влучний. Мова творів «…і проста, і вишукана, точна й барвиста – 

напоєна силою влучних і свіжих виразів, слів то гостро індивідуальних, то 

вихоплених з глибин народного життя» [125, с. 61]. Почасти письменниці 

властива своя індивідуальна колоритна мова, улюблені слова, звороти, вислови. 

Мова творів інтонаційно-ритмічна, насичена риторичними запитаннями, 

вигуками, звертаннями. З цього приводу влучно зазначає І. Денисюк: 

«Граціозною ритмізованою мовою володіла Дніпрова Чайка, автор циклу 

«Морські малюнки». Ритмізована мова сприяла створенню ілюзії руху, настрою 

захопленості героїчним» [27, с. 193]. Авторка ніби дотримується певного 

принципу, щоб кожне вживане нею слово якнайповніше відповідало стилю й 

змісту твору, а всі лексичні, стилістичні та синтаксичні засоби підпорядковує 

одній меті – надати образу яскравості та переконливості. 
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Варто зазначити, що лексичний склад ліричної прози вражає 

різноманітністю та оригінальністю. На позначення назв предметів та їхніх 

властивостей, дій письменниця вживає слова з конкретним значенням (гори, 

степ, дуб, старий, великий, шукати, виріс), проте дуже часто вдається до слів з 

абстрактним значенням (любов, туга, мрія, втіха, краса, щастя, воля, 

старість, сум, радість, вірність). 

За емоційним забарвленням вона використовує здебільшого нейтральні 

слова (людина, сила, сонце, вітер, буря, шлях), але почасти звертається й до 

емоційно-експресивної лексики (величезний, легеньке, маленьке, дрібненькі, 

величний, смертельний, всемогущий, спасенний).  

За сферою вживання переважає загальновживана лексика (човен, вітер, 

дочка, мати, пісня, радість, мелодія, великий), проте мають місце й слова 

обмеженого використання, зокрема діалектизми. Їхнє застосування зумовлене 

насамперед мовною характеристикою персонажів та бажанням, потребою 

відтворення місцевого колориту: узлився, наостанці, блеще, прова, одповідь, 

згуки, ряхтить, гискри, згага, гучала, спочивок, хибка, гуррикан, зашекріють, 

кузочка, гіва, не видко та інші. Зрідка звертається письменниця й до слів-

професіоналізмів, якими користуються лише люди певних професій. 

Зустрічаємо такі слова: човен, корма, галера (професія моряків), молот, різець, 

циркуль, мармур рожевий, білий, червоний, жовтий, слонова кістка (професія 

скульптора). 

З метою позначень назв предметів і понять минулого, Дніпрова Чайка 

навмисно вдається до застарілих слів – архаїзмів: веретенце, цісар, челядь, 

папірус, правиця, трунок, шати, жерці, єси, вздріти, криця, зірниця. 

У творах на біблійну тематику «Білий чорт» та «Певний притулок» 

авторка звертається до церковнослов’янізмів і біблеїзмів: престол, ангели, 

храм, кадило, ладан, вівтар, сповідь, склепіння, пекло, Люципер, Бог. 

Для відтворення історичної доби козаччини в оповіданні-думі 

«Буревісник» письменниця послуговується історизмами: кайдани, отаман, 

осавула, козаки, гетьманські клейноди, красні гетьманськії шати, галера. Всі 
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вживані слова надають мові урочистості та передають колорит історичної 

епохи, водночас допомагають підкреслити трагізм, драматизм відтворених 

подій або ж надають текстові певного емоційного відтінку.  

У ліричній прозі Дніпрової Чайки зустрічаємо слова, які притаманні 

лише її індивідуальному стилю. Це так звані індивідуально-авторські 

неологізми: ріка бистрохвильна, зеленокриштальная хвиля, тихо-мирні 

привіти, зловрагі прикмети, ярочервоне сонце, злотосяйная завіса, богорівна 

велич. Мають місце й улюблені авторські вислови: кобзар-характерник, весна-

скороспілка, велетень-море. Нові слова посилюють виразність художньої мови, 

надають їй своєрідного звучання, забарвлення. «Письменник, – зауважує 

І. Франко, – у якого нема своєї індивідуально забарвленої мови, – слабкий 

письменник, він пише безбарвно, мляво, і не може числити на довшу, тривку 

популярність» [Цит. за: 89, с. 386]. 

Звертаючись до античної тематики, зокрема в поезії в прозі «Мара», 

Дніпрова Чайка широко вживає слова, запозичені з грецької мови: грецькі 

галери, офіра, сапфір, варвари, Олімп, Геліос, Зевс, Афродіта, Еос, Арей та 

інші. Вони дають можливість увести читача в античну добу, водночас 

наблизити змальовані події до реальних, надати мові урочистості та патетики. 

Подекуди в цьому творі авторка пересипає лексику словами з латинської мови: 

циркуль, цистерна та інші, що сприяє увиразненню відтворених подій.  

У творі «Буревісник», з метою відтворення місцевості, зокрема 

перебування козаків у татарському полоні, літераторка використовує лексику 

східних мов, а саме: мінарети (тюркська), муедзини (арабська), що надають 

колоритнішого зображення передачі неволі козаків. 

Загалом у її ліричній прозі зустрічаємо такі іншомовні слова: кипарис 

(грецьке), калейдоскоп (грецьке), медуза (грецьке), гармонія (грецьке), 

гекатомби (грецьке), піраміда (грецьке), симфонія (грецьке), мелодія (грецьке), 

дисонанси (французьке), етажерка (французьке), вестибюль (французьке), 

віват (латинське), тріумф (латинське), кайдани (арабське), верстак (німецьке), 
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камертон (німецьке), галера (італійське), акорд (італійське), брама (польське), 

барвінок (польське), жупан (польське). 

Варто зазначити, користуючись такою лексикою, Дніпрова Чайка не 

перевантажує нею твори, а навпаки, вжиток кожного слово є доречним і 

влучним. Ці слова часто поглиблюють індивідуальні риси характеру чи 

увиразнюють мову персонажів. 

Для змалювання реалій навколишньої дійсності та для урізноманітнення 

назв понять письменниця послуговується багатим синонімічним потенціалом 

української мови. У її творах синоніми служать як засіб урізноманітнення мови, 

сприяють уникненню частого повторення тих самих слів, створюють картини, в 

яких передано рух, глибину, простір. Використання синонімів може бути 

обумовлене й бажанням надати образу певного емоційного забарвлення.  

У ліричній прозі можна виокремити синонімічні однорідні метафоричні 

присудки, зокрема в галузі сенсорної лексики, різних аспектів зорового 

сприйняття: пливе, виринає, виходить; синонімічні однорідні присудки різного 

аспекту слухового плану: скиглить, проситься, вищить, гарчить, виє, реве; 

синонімічні однорідні присудки на позначення руху, простору, глибини: бушує, 

реве, лютує, плює піною; синонімічні дієслова та контекстуальні дієслівні 

синоніми: співають-ридають, шумлять-гомонять, грають-хвилюють; 

синонімічні іменники: козаки-юнаки, сльозою-росою; синонімічні прикметники 

та прислівники: солодко-смачно, веселі-щасливі, ласкаво-влесливо, тихо-

сумирно; антонімічно-синонімічні пари: «То надія-віра, то одчай-зневірʼя в 

серці чергу держать, душу роздирають» («Дивний ткач») [35, с. 179]. 

Урізноманітнення мови такою кількістю синонімів говорить про те, що це є 

ознака і «невід’ємна прикмета хорошого стилю, доконечна риса справжнього 

майстра», оскільки «багатство синонімів – одна з питомих ознак багатства мови 

взагалі» [89, с. 386].  

У творчому експериментуванні письменниці мають місце й антоніми, 

вживання яких сприяє яскравому протиставленню контрастних явищ та понять, 

що дозволяють глибше розкрити риси характеру персонажів, а також надати 
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створеним картинам просторового зображення чи кольорового відтінку або 

увиразнити слова з абстрактним значенням. Здебільшого застосовані 

антонімічні слова витікають з контексту художнього твору. Наприклад: «І чорт 

повис з тих днів між небом і землею і, легко висячи в повітрі, він тремтить і 

бачить він одразу все з двох боків: у радощах печаль, у правді кривду гидку, 

відраду в сумові, знесилля у борні» («Білий чорт») [33, с. 263]; «Туман 

клубочиться по ній… то темніє-густіє…, то рідне, то ясніє…» («Певний 

притулок») [33, с. 245]. 

З метою посилення та поглиблення характеристики опису будь-якого 

явища, Дніпрова Чайка звертається до таких засобів поетичного мовлення: 

порівняння, гіперболи, літоти, метаморфози та інших. Домінантною ознакою 

авторського стилю є гармонійне поєднання епітетів та метафор, що становлять 

основу образної системи ліричної прози. 

З-поміж художніх засобів найчастіше зустрічаємо епітети (грец. 

epitheton – прикладка) – троп поетичного мовлення, призначений 

підкреслювати характерну рису, визначальну якість певного предмета або 

явища і, потрапивши в нове семантичне поле, збагачувати це поле новим 

емоційним чи смисловим нюансом. 

У творах письменниці наявні як зображувальні, так й оціночні епітети, 

виражені прикметниками та дієприкметниками: гріх величезний, зубчастії гори, 

сади кучеряві, села веселі, брови оксамитні, ніжнії личка, красуня лукава. 

Характерною особливістю її мовлення є використання повної (поетичної) 

форми українського прикметника (архаїчної): лукавая, ніжная, зубчастая, 

неситая. Дуже часто авторка вдається до епітетів, виражених іменниками в 

позиції прикладки: сон-чарівник, земля-чарівниця, гори-шпилі, напасниця-хмара, 

відрадниця-нічка, смуток-туман. Іноді епітети набувають метафоричного 

характеру (привітні зорі, рясні дисонанси, жартівливий вітер, живлюще сонце, 

здивовані гори), гіперболічного (неситеє море, погляд хижий і скверний, 

пекельна душа, всесильним оком), іронічного (татарин пузатий, зухвалий 

чорт). Почасти літераторка звертається до зразків народної творчості, тому в її 
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творах мають місце постійні епітети, які надають зображеному певної 

образності, мелодійності, наближають до джерел поетичної творчості: море – 

буйнеє, синєє, широке, вільне; місяць – блідий, ясний; хмара – чорна, темна, 

сива; сади – кучеряві; вітер – буйний. Проте зустрічаємо епітети, що властиві 

для грецького й давньоримського епосу: Еос рожева, бики круторогі, вівці 

рунисті, славного Зевса («Мара»). Для увиразнення характеристичної деталі 

Дніпрова Чайка використовує епітети на позначення кольору: блискучі 

поцілунки, шовкові зеленії шати, темнеє море, сивії хмари, сивеє море, зелено-

блакитний жупан, білий чорт.  

Одним з домінантних художніх засобів у творчій практиці письменниці 

є метафора. За кількістю й характером їх настільки багато, що саме метафора з 

метаморфозою визначають своєрідність її індивідуального стилю, якій 

притаманно з надзвичайною емоційністю та ліризмом відтворювати явища 

навколишньої дійсності. У творах вона почасти використовує прості однослівні 

метафори. Наприклад: «Сонечко сипало золотом щиро, пахучі квітки головками 

кивали привітно…» («Скеля») [35, с. 136]; «Зітхнула земля, усміхнулась 

усмішкою щастя, засяяла красою» («Суперечка») [35, с. 133]. Проте в 

більшості її поезій у прозі – це яскраві, широкі, розгорнуті, прикрашені 

барвистими епітетами метафори, які переростають у символ або ж алегорію. 

«Темна, похмура, важкою ходою блукає по морю вагітная хвиля, прийшла до 

каміння, вдарилась, впала на його і б’ється, і стогне, і плаче…» («Хвиля») [35, 

с. 145]. Часто авторка використовує персоніфіковані метафори, вони дають 

змогу творити поетичний образ, який якнайкраще доповнює сутність подій: 

«Струснув бородою мороз, пішов по землі – кувати-кріпити мости крижані» 

(«Шпаки») [35, с. 189].  

Варто додати, що персоніфікація досить властива для творчого почерку 

письменниці. Олюднюючи явища та образи природи, зокрема вітру, землі, 

сонця, місяця, хвилі, вона втілює ідею вірності та зрадливості, любові та 

ненависті, радості та гніву: «Втомилося сонце, розсердилось, з сорому все 

зчервоніло, кинуло погляд сердитий востаннє на хвилю й сховалось за пишну 
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рожеву завісу» («Хвиля») [35, с. 143]; «Розгніване сонце сховало обличчя у 

синюю хмару, всім сумно було і ніяко, лиш вітер один утішався: ревів, 

реготався і скиглив, аж поки себе вдовольнив, – втомився, поліз спочивати в 

безодню» («Суперечка») [35, с. 135]. Водночас, персоніфікуючи образ моря, 

вітру, хмари, вона відтворює складні суспільно-історичні події на межі століть. 

Ці образи зображені, як правило, в русі, в різних станах: неспокійні, бурхливі. 

Наприклад: «А море сердите гордує тим даром: і золотом дробить-шпурляє, і 

чорного кольору ще не змінило, хоч видимо зморене в бої: помалу спадають 

перлисті гребні, сичить розтаючая піна і стеле мережки по хвилях, бурун вже 

не скаче на скелі, лиш б’ється об їх. Влягається смуга руда прибережна, а коси 

та банки уже й задрімали» («Образ великого») [35, с. 174]; «Не стерпіло море 

наруги: здулося горами, як звір, заревло, побіліло і, дике, нестримне та дуже, – 

кинулось в бійку смертельну» («Образ великого») [35, с. 173]. Загалом природа 

в ліричній прозі персоніфікується, а відтак може розмовляти, думати, почасти 

діяти в ім’я справедливості. Тобто вона антропологізується та 

антропоморфізується, набуваючи людських рис та якостей, може виявляти свої 

бажання, розмовляти по-людськи, здібна відчувати й мислити, здатна 

вирішувати долю героїв. Наприклад: сонце всміхнулося, земля зітхнула, море 

ревло, блискавка хижо моргає, море гукає, хмара моргає страшними очима, 

вітер засвистав, тополі шепочуть. У такий спосіб відтворюються реалії 

навколишньої дійсності та показується тісна взаємодія людини з природою. 

У ліричній прозі наявний такий різновид метафори, як алегорія. До 

алегорій Дніпрова Чайка вдається дуже часто з метою замаскувати створений 

образ чи надати відтвореним подіям певного підтексту. Джерелами алегорій 

почасти виступають образи тварин, природні явища, які здебільшого 

допомагають викрити ту частину інтелігенції, що мала різні точки зору щодо 

розвитку країни в роки збурень та складних протистоянь на межі століть. 

Алегоричним є образ білого чорта («Білий чорт»), який повиснув між небом і 

землею (бачилася людина з роздвоєними поглядами), алегоричним виступає 

образ струмка («Струмок»), який, нарікавши на долю, «що присудила йому 
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плазувати без шляху по бридких плитких калюжках та всихати на сонці» [35, 

с. 175], бачив своє заспокоєне життя без «праці тяжкої» в тихому ставку 

(викривалася та частина інтелігенції, яка в бурхливі роки боротьби була 

бездіяльною), виведені образи птахів («Шпаки): з одного боку, шпаків, які 

палко люблять свою країну й вірять у новий день, а з іншого – ґав, круків, 

сорок, горобців-сміхунів, які не мали надії на покращене життя (зображувалися 

діаметрально протилежні погляди щодо шляхів розвитку країни), в образах 

палаючих плавнів («Плавні горять») змальовувалися картини революційних 

подій на межі століть. В алегоричному образі дівчини-волі («Скеля») та в 

образах цілющих струмочків («Дві крапельки») бачилася невпинна боротьба за 

національне та соціальне визволення народних мас, а в образі жовтої комишини 

(«Гармонія») – складні переломні життєві негаразди. Як бачимо, за допомогою 

образів природи та тварин авторці вдалося розглянути актуальні питання доби 

помежівʼя. 

У ліричній прозі помітне місце займають символи. В 

«Енциклопедичному словнику символів культури України» за загальною 

редакцією В. П. Коцури, О. І. Потапенка, В. В. Куйбіди знаходимо таке 

визначення: «Символ – це: 1. Умовне позначення якогось предмета, поняття або 

явища. 2. Художній образ, який умовно відбиває яку-небудь думку, ідею, 

почуття та ін.» [52, с. 3]. Символ «тяжіє до певного узагальнення, на відміну від 

алегорії, що проявляється в конкретному образі. Символ постає процесом 

активного перетворення внутрішнього на зовнішнє і, навпаки, відмінністю 

внутрішнього і зовнішнього» [92, с. 622]. Використання символів у художній 

літературі є досить поширеним явищем. 

Активно вживає символи й Дніпрова Чайка. Символіка допомагає їй в 

образній формі відображувати явища навколишнього життя, а також розглядати 

актуальні проблеми часу: боротьбу за щастя й волю народу, надію на кращу 

долю та перемогу поневоленого людства. 

Звертаючись до символів, письменниця надає перевагу творчому 

їхньому опрацюванню. Образи природи: сонця, неба, хмари, вітру – 
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символізують прихід нового світлого дня, символом неспокою виступає образ 

моря, хвилі, вираження надії на краще життя народу втілено в образ зорі, 

символ скорботної жінки зображується в образі долі.  

Мають місце й символи, які з’явилися у творчій практиці авторки як 

результат їхнього поєднання з таким тропом, як метаморфоза. Зокрема, образ 

дівчини перевтілено в чайку, яка є символом вічності та невмирущості, дівчат-

полонянок – у тополі, що є символом нескореності. Будь-які прояви 

бездушності, боягузтва різко засуджуються, а тому жорстоко караються. 

Зокрема, царицю перетворено в скелю, що символізує материнську бездушність 

та жорстокість, серце брата-боягуза – в слизьку медузу, що символізує 

слабодухість, осавула Гордія – в птаха-буревісника, що виступає символом 

довічного покарання за людську егоїстичність, на довічну спокуту гріха козака 

Найду – в птаха-сича, а вартового – в птаха-сплюху. 

Оригінального осмислення набувають й інші символи, а саме: виведений 

образ вінка з барвінку має подвійне значення: вінок символізує славу та 

увінчання шаною постать відомої української письменниці Ганни Барвінок, а 

барвінок – невмирущу памʼять про неї. Змальований образ крил, що виростають 

у героїні («Снище»), символізували багатство її думки та почуття впевненості в 

своїх силах, зображення просторових опозицій правого й лівого виступає 

символом добра і зла, чистого-нечистого, змальований образ собаки 

символізував вірність та надійність та інші. Такі символи набувають у творах 

епізодичного висвітлення або подеколи стають первісним змістовим імпульсом 

у їх заголовках (наприклад, «Вінки», «Собака»). 

Отже, творчість письменниці насичена символікою, що, з одного боку, 

надають особливої, специфічної вираженої образності, а з іншого боку, 

допомагають охопити широке коло явищ навколишньої дійсності. 

Дуже часто Дніпрова Чайка звертається до образного засобу порівняння. 

У ліричній прозі зустрічаємо прості порівняння, які підкреслюють лише якусь 

одну ознаку. Наприклад: «…лащиться море і плеще, блищить, мов шовкове, 

криштально блакитне» («Скеля») [35, с. 142]; «Рух денний, їзда і гомін, все 
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одлинуло, мов хвиля, і гуде отам далеко…» («Плавні горять») [35, с. 183]; 

«Померк, мов закурений димом, весь світ навкруги» («Образ великого») [35, с. 

173]. Проте авторській манері письма властиво створювати й розгорнуті 

(ускладнені) порівняння, що надають зображеному образу цілу низку 

характерних ознак: «…струнка та висока, як той кипарис, як ранок рожевий, 

хороша, а очі, ті чорні очі – як блискавка грізна з-під чорної хмари, блищали з-

під брів оксамитних» («Скеля») [35, с. 136]; «Легенька, як піна, як місячний 

промінь, ясна, як хвиля, прудка, жартовлива вийшла з обіймів матусі на берег 

плисковатий Мрія…» («Хвиля») [35, с. 145]. Вживані порівняння яскраві, 

влучні, авторські, вони допомагають глибше розкрити зміст зображуваного, 

тому органічно вплітаються в канву тексту, надаючи йому оригінального 

звучання та несподіваних асоціацій. 

Почасти письменниця вдається до улюбленого засобу народної 

творчості гіперболи. Метою її використання становить підкреслення сили та 

влади героїв. Так царю було достатньо «пальцем кивнути – сотні людей 

переповняться щастям, досить стулити суворії брови – тисячі гинуть без 

ремства» («Таємниця») [35, с. 196]. Такі перебільшені ознаки не варто розуміти 

буквально, вони лише надають зображеному певного увиразнення, іноді 

іронічного забарвлення. 

З художньою метою використовується й літота. Вдаючись до цього 

тропа, Дніпрова Чайка надає відтвореним подіям трагізму чи передає у 

виведеному образі мудрість та досвід народу. Наприклад: «Сестриці, 

подружки, тікаймо! Я бачу щілинку в горищі, тікаймо мерщій із неволі! 

(«Тополі») [35, с. 149]; «Маленька дірочка в стіні росте-чорніє щохвилини» 

(«Певний притулок») [33, 244]; «Чого се старий, покарлючений старістю дід 

цілісінький день під тополями мовчки сидить…» («Тополі») [35, с. 147]; 

молодий ткач «надибав діда, сивого-старого, що аж мохом вкрився, у дугу 

зігнувся» («Дивний ткач») [35, с. 177]. Такі описи впливають на образність та 

поетичність мови.  
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Визначальне місце в ліричній прозі займає найдавніший троп 

метаморфоза, який найчастіше застосовується, коли в сюжет творів вплітається 

дія магічних сил, елементи чарівних казок. У таких випадках люди 

перетворюються в звірів, птахів, каміння, здебільшого як засіб покарання за 

порушені морально-етичні норми або – возвеличення позитивної риси 

характеру чи героїчного вчинку.  

Наприклад, царицю-татарку через прокляття своїх дітей перевтілено на 

скелю («Скеля»), за егоїстичний вчинок осавули Гордія – на птаха-буревісника 

(«Буревісник»), за ганебний вчинок серце старшого брата обернулося в слизьку 

медузу («Морське серце»). Проте героїчне, хоробре, світле прославляється та 

увічнюється навіки. Так безстрашну дівчину перевтілено в чайку («Дівчина-

чайка»), а сміливих дівчат-полонянок – у тополі («Тополі»). Їхні перетворення 

наповнені надзвичайним трагізмом та співчуттям. Почасти задля досягнення 

емоційної напруги застосовується такий засіб, як ретардація – так герой («Дві 

птиці») засинає у вирішальний момент перед лицем небезпеки, та явище 

метапсихози (від гр. meta – після, через; та psyche – душа) – перехід душі 

померлого в птаха, дерево. Так вартівник перекинувся в птаха – сплюху, а 

зрадник став сичем («Дві птиці»).  

Досить часто у творчій практиці авторки зустрічаємо оксюморон. Це 

поняття, яке виникає на основі свідомого поєднання різко контрастних явищ, 

які логічно ніби виключають одне одного, проте надають зображеному нового 

уявлення. Наприклад: «…вуста рожеві мовчки розмовляють» («Дивний ткач») 

[35, с. 179]; «…каміння німе пробудилось…» («Кобза») [35, с. 207]; «…німа 

вулиця озивається луною…» («Собака») [35, с. 191]. Такі поєднання 

протилежних понять сприяють увиразненню відтворених картин, надають 

зображеному несподіваних експресивних ефектів. 

Емоційно-змістову виразність ліричної прози підсилюють стилістичні 

фігури поетичної мови: еліпсис, інверсія, повторення, паралелізм, риторичні 

звороти. Звертаючись до незвичних неординарних синтаксичних зворотів, 

письменниця досягає збагачення емоційного вираження творів, урізноманітнює 
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їхнє художнє забарвлення, таким чином індивідуалізує авторське мовлення та 

його стилістичне вираження. 

Почасти вона вдається до досить давнього стилістичного засобу 

паралелізму, витоки якого в її творах варто пов’язувати з народнопісенною 

творчістю. Прикладами паралелізму є образ ластівки, який асоціюється з 

радістю, щастям, а зозулі – горем, неволею. Відтворений паралелізм надає 

зображеним подіям емоційного опису, увиразнюють та деталізують їх: «…під 

захистом грізної сили рядком притулились і ластівка щастя, і горе – гіркая 

зозуля. Давнєє горе неволя!» («Буревісник») [33, с. 193]. 

У поезіях у прозі має місце й така стилістична фігура, як еліпсис. 

Навмисне вилучення слова чи словосполучення в реченні сприяє передачі 

схвильованості, розгубленості чи енергійності, а також служить для уникнення 

повторів. Як правило, розуміння пропущеного слова витікає зі змісту тексту. 

Наприклад: «Чого ж се дівчата так люблять тополі? ˂…˃ Спитайся – нічого 

не скажуть, лиш глянуть здивовано в вічі тобі і знов озирнуться привітно до 

тих же тополь» («Тополі») [35, с. 147]; «Час мій настане – і знов я устану на 

радість, на славу новую» («Кобза») [35, с. 206]; «Заспокоїшся, знов стулиш очі, 

силкуєшся не дослухатись, як знов щось потроху-помалу починає ворушитись, 

крастись; вдивляєшся у ті самоцвітні мрії дрімоти, коли одразу – лусь!» 

(«Миша») [33, с. 258]. Такі еліптичні конструкції сприяють більшому 

динамічному опису зображених картин та надають їм нових змістових 

відтінків.  

У творах зустрічається також така стилістична фігура, як антитеза, 

метою якої є особливо підкреслене протиставлення протилежних понять, 

думок, почуттів, життєвих явищ чи людських характерів. Варто зазначити, що 

почасти в одному реченні поєднуються кілька стилістичних засобів (як тропів, 

так і фігур) – порівняння, антитеза, епітети. Таким прикладом може бути опис 

цариці: «Краса несказанна була та цариця: струнка та висока, як той кипарис, 

як ранок рожевий, хороша, а очі, ті чорні очі – як блискавка грізна з-під чорної 

хмари, блищали з-під брів оксамитних. Хороша й багата, і грізна була та 
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цариця…» («Скеля») [35, с. 136]. На протиставленні будується опис боротьби 

янголів та нечистої сили за душу померлого: «Важко зітхнув наостанці 

старий та й став помирати. Злетілись янголи божі та й стали праворуч.  

Злетілась нечистая сила та й стала ліворуч. Стали, пильнують душі, 

сперечаються, хто-то кого переможе; нечистая сила гарчить: «Він мій! Він 

давно запродався мені!»  

Янголи ж чисті лічать діла його славні» («Кобза») [35, с. 205]. 

Відтворені картини, що побудовані на антитезах, підкреслюють риси характеру 

цариці, в першому прикладі, та допомагають створенню психологічного 

епізоду, а саме: стан переходу душі померлої людини в потойбічний світ, у 

другому прикладі. 

Дуже часто у творчій практиці письменниці наявна така стилістична 

фігура, як градація, яка виступає як один із засобів створення нового змістового 

відтінку. Наприклад: «Кохання коханки рабів. Так на його зміняли і царство, і 

матір, і рідну країну, негідні сини?» («Скеля») [35, с. 140]; «Бийте, ломіть без 

жалю і вагання усі старовинні здобутки неволі: тюрми, кайдани, глибокі льохи, 

високії мури, тісні закамарки старого життя!» («Самоцвіти») [35, с. 208].  

Характерна для ліричної прози й така стилістична фігура, як повтор 

(повторення), вживання якої зумовлене емоційними та смисловими чинниками, 

водночас фіксує увагу читача на певних словах і цим збільшується їхнє 

значення в контексті твору. Наприклад: «І знов зашуміла Алма і Салгір і веселая 

Кача, і знов зарясніли садки…» або «…на мокрому сивому камені птиця якась 

незнайома дрімає; не збудить її ні вітер веселий, ні сонце, ні хвиля…» 

(«Буревісник») [33, с. 193]. 

Вдається Дніпрова Чайка й до інших синтаксично-стилістичних фігур. У 

її творчості зустрічаємо таку фігуру поетичної мови, як інверсія, використання 

якої спричинене навмисним порушенням звичного розташування слів у 

реченні. Це дає можливість підкреслити значення й звучання в контексті 

вживаного слова, яке слугує відтворенню певного явища чи події. Наприклад: 

«Сон мені дивний приснився: крила у мене зросли – дужі, широкії крила» 
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(«Снище») [35, с. 181]; «І всім їм: і горам, і степові, й людям – була господинею 

кримська цариця» («Скеля») [35, с. 136]. У наведеному першому уривку з твору 

«Снище» для акцентного підкреслення слова сон письменниця застосовує 

інверсію мені, дивний. У другому уривку («Скеля»), з метою надання словам 

вагомого смислового навантаження, вона виносить додатки їм, горам, степові, 

людям на початок речення, а підмет цариця вживає після присудка була 

господинею. 

Дуже часто звертається літераторка й до риторичних фігур, з метою 

підсилення емоційного вираження художньої мови. У її творчій практиці 

досить поширеною фігурою виступають риторичні звертання. Як правило, вони 

спрямовані до різних предметів і явищ, а також до героїв твору чи до читачів. 

За допомогою риторичного звертання привертається увага до відтворених явищ 

чи подій та висловлюється ставлення до зображуваного. Наприклад: «О, доле! 

Ти ж жінка! Невже в тебе, в жіночому твоєму серці, не знайдеться й крихти 

милосердя…» («Миша») [33, с. 260]; «О, рідний люде! О питимий краю! Коли 

ж, коли засяє й тобі сей світ ясний?» («За душу») [35, с. 204]. 

З метою надання мові експресивності та емоційності, письменниця 

використовує вигуки: «Гей, не дивуйтеся, люди!» («Кобза») [35, с. 207]; «Ха-ха-

ха! Оця так утяла!» («За душу») [35, с. 203]; «Ха-ха-ха! – злобно зареготалась 

цариця» («Скеля») [35, с. 139]; «Гей-гей-ге-ге-ге-ей! – заводить шпачок, мов 

орач біля плуга…» («Шпаки») [35, с. 189]. 

Для передачі психологічного стану людської душі, а також для емфази 

пожвавлення мови вживаються риторичні запитання. «Риторичне запитання, 

сформульоване не з метою отримання відповіді, а для увиразнення поетичного 

мовлення» [90, с. 585]. Наприклад: «Тремтяча душа гукає: «Де ж ти, правдо? 

Де ти, сило? Де ти, світло світовеє?» І кругом усе так темно, безодмовно, 

безпорадно… Що ж бо се?» («Плавні горять») [35, с. 183]; «Щасливий! Чи й 

справді щасливий?  

Чого ж се щасливий той вид заснітило весь цвіллю? Чого він поріс 

куширами? Чого-бо повітря так дихає смертю?» («Струмок») [35, с. 176]. 
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Поширеною фігурою поетичної мови є асиндетон (безсполучниковість). 

Це навмисне вилучення сполучників між однорідними членами речення. 

Скоріше між простими реченнями, в даному випадку між називними чи 

безособовими односкладними реченнями. Таке оформлення тексту дає 

можливість авторці надати розповіді виразності, мелодійності. Водночас сприяє 

відтворенню швидкого руху чи, навпаки, уповільненню розповіді, що впливає 

на відтворення зміни явищ: «Темно. Сумно. Таємничо ніч спустилася над 

город…» («Плавні горять») [35, с. 183]; «Сонечко сіло. Туман закурився. Ніч 

присипляє всі рухи земні» («Образ великого») [35, с. 174].  

Проте письменниця використовує й протилежну асиндетону фігуру 

поетичної мови полісиндетон (багатосполучниковість). Повторення однакових 

сполучників надає викладеним думкам надзвичайної ліричності чи 

медативності, а також допомагає створювати ілюзію руху, такту. Наприклад: 

«Забуте все: і болі, і зневага, і холод, і дощ!» («Собака») [35, с. 193]; «Забуте 

все: і гомін хвиль, і щебетання веселих птах, і тихий шелест пахнючих верб, і 

клопітливе гудіння бджіл…» («Гармонія») [35, с. 187]. 

Характерною особливістю художньої мови Дніпрової Чайки є її 

надзвичайна мелодійність, ритмічність, що сприяло свідомому наближенню 

прозових творів до поезії. Письменниця мала надзвичайно розвинене чуття 

мови й слуху, а також володіла всіма віршованими розмірами, що відбилося на 

ритмо-інтонаційній організованості ліричної прози. З цією метою вона 

використовує різні віршовані розміри, хоча вони й мають епізодичний 

характер. Їхнє застосування залежало від обраної теми, закладеної ідеї, 

відтвореної ситуації чи зображеної картини. Зокрема, розмірений ритм у творах 

досягається шляхом використання трьохскладового віршованого розміру 

анапеста («Мара», «Дві крапельки», «Скеля», «Тополі», «Морське серце», «Дві 

птиці»). Для передачі більш напружених та емоційно-експресивних подій 

слугує амфібрахій («Таємниця», «Самоцвіти», «Суперечка», «Хвиля», 

«Шпаки»). Щоб увиразнити думку та чіткість зображення, застосовується 

дактиль («Образ великого», «Струмок», «Усякому своє», «Дівчина-чайка»). Для 
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надання мові динамічності та патетики авторка звертається до ямба 

(«Гармонія», «Плавні горять», «Білий чорт», «За душу», «Вінки»). 

Спостерігається періодичне використання віршованих розмірів, а саме: 

«Дивний ткач» (хорей і ямб) та «Снище» (дактиль й амфібрахій»). Звичайно, 

така організація ритмічної мови часто має певні зриви, переходи до звичайної 

епічної прози. Деякі твори взагалі мають виклад епічної прози («Пізня квітка на 

могилу незабутнього Миколи Віталійовича Лисенка», «Собака», «Певний 

притулок»). Проте це не вплинуло на досконалість їхньої художньої форми, а 

лише підсилило зміст викладеного матеріалу.  

Прозові твори, як поезію, можна розбити на строфи. Таким прикладом 

може служити уривок з твору «Дівчина-чайка» (віршований розмір – дактиль): 

Байдуже – дівка не слуха! 

Кинулась хвиля страшенна, 

утлого човника міцно вхопила, 

кинула геть аж за банку, 

розбила, неначе лушпайку.  

[35, с. 161]. 

А от в уривку з твору «Шпаки» авторка вдається до віршованого розміру 

амфібрахія: 

А сніг усе пада та пада… 

Гусак подивився й регоче. 

Качки закахикали разом глузливо. 

Індик, наче німець, кругом походжає, 

надувся і хоче промову до жевжиків бідних почати, 

та круглого слова ніяк не знайде 

і від злості шаріє й синіє. 

[35, с. 190]. 

Напружено звучить ямб в уривку з поезії в прозі «Гармонія»: 

Кругом життя, і праця, 

й клопіт, і борня, 
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і радість, і кохання. 

[35, с. 186]. 

(Розбиття на строфи наше – І. Р.) 

Варто зазначити, що для підсилення співзвучності та мелодійності 

поетичної прози письменниця фрагментарно використовує риму. Умовний 

поділ тексту на строфи дає можливість побачити характер розміщення рим у 

творах. Наприклад, у поезії в прозі «Дивний ткач» можемо спостерігати риму 

жіночу, а римування парне або суміжне: 

Отоді вже килим візьме повну силу: 

хто його торкнеться – збудеться недолі, 

зникнуть злидні, туга, і страхи, і болі, 

і куди майне лиш дивная тканина, 

там настане тиша, добрая година: 

мов душа єдина, люд там в гурт збереться, 

і по всій країні щастя розіллється.  

[35, с. 178]. 

А ось в уривку з твору «Дві крапельки» – римування перехресне, рима 

жіноча: 

Бризнуло море, здулось, загриміло –  

серце юнацьке заграло, кипить: 

гостриться погляд, шириться сила, 

крила неначе зростають ту мить. 

[35, с. 211]. 

З метою дотримання певного віршованого розміру та ритму, авторка 

надає перевагу таким засобам: використання повних та коротких 

прикметникових форм («дужі широкії крила», «сердитеє сонце», «розбилась 

краса водяная», «блискучії шати померкли», «розкішнеє ліжко», «не повен 

˂…˃ концерт той весняний»); співзвучне закінчення дієслів («Цар посилає 

вже дуків народ розігнати і все розпізнати. І дуки спинились, зглянувшись, наче 

прикуті, зостались на місці» («Таємниця»)) [35, с. 198]; застосування 
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синтаксичної фігури інверсії («Чорні, наче північ, кучері шовкові облягають 

личко біломармурове, спущені додолу очі не моргають, лиш чуття часами 

заворушить вії, у бровах шовкових скупчилися думи, а вуста рожеві мовчки 

розмовляють» («Дивний ткач»)) [35, с. 179]; вживання приставного «і» на 

початку слів («Злякана свинка і рибка пірнули на дно, а птиця-бабич ізнялась, 

полетіла» («Дівчина-чайка») [35, с. 160]; «Покинув він землю, до моря припав, 

під боки штовхає і шепче на вухо брехливії вісті, що буцім кохана ізрадила 

милого…» («Суперечка») [35, с. 134]; «Як жив, чим живився він іспершу, – про 

те невідомо нікому» («Дівчина-чайка»)) [35, с. 158]; надання переваги 

займенникам «той», «та», «те» з метою збереження віршованого розміру («Той 

її лиш збудить, перед ким, як сонце, життьове завдання ясно променіє, той 

надасть їй силу, виведе із млості, хто її, таємну, щиро покохає» («Дивний 

ткач»)) [35, с. 178]; підсилення ритмічності мови шляхом повторення 

заперечних часток «не», «ні» («Не діти мої ви, нема в вас ні царської крові, ні 

честі! Нема ж вам од мене ні ласки, ні слова, нема для вас матері, згиньте. 

прокляті» («Скеля»)) [35, с. 141]; закінчення фраз у реченні однаковими 

частинами мови: «Жвавий струмок дзюркотів по каміннях, шився попід 

осокою, гучно гримів у яснім водоспаді» («Струмок») [35, с. 175]; речення 

здебільшого розпочинаються якоюсь однією частиною мови, найчастіше 

дієсловом («Наслухалась луна, знялась на легких крилах і понесла повсюди ту 

жалібную пісню. Замовк жартливий вітер, причаїлась верба зелена, ущухли 

голосні пташки…» («Гармонія»)) [35, с. 187]; чергування ускладнених та 

складних речень з короткими простими («Уже недалечко, вже море позаду… 

степи розляглися, зеленії вруна шовкові… сніг де-не-де лиш біліє, водиця 

шемріє-говорить і будить оспалую землю.  

Скінчилася путь» («Шпаки») [35, с. 188] або «Всю ніч лютувала негода, 

всю ніч розганяла співучих весняних гостей: з кубелець, із стріх та шпачкарень 

загнала у шпари тісні, на горища, в хлівці, повітки. І, трусячись, мокрі, холодні, 

голодні, чекають шпаки спасенного ранку.  

І ранок настав» («Шпаки»)) [35, с. 189]. 
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Таким чином, поетична мова Дніпрової Чайки різноманітна та багата як 

з боку лексичного складу, так і з боку образності та стилістики. Насичення 

творів словами минулого (історизми, архаїзми) сприяло увиразненню мови та 

надало їй історичного забарвлення. Активне вживання запозиченої лексики 

дало можливість урізноманітнити тематичне вираження творів та їхній мовний 

склад. Багата синоніміка та наявні індивідуально-авторські неологізми 

засвідчують неабиякий талант письменниці до образного поетичного слова, 

надзвичайного чуття мови. Насичення творів тропами, стилістичними фігурами 

сприяло максимальному наближенню їх до поезій, поряд з цим поглибило їх 

символічний зміст, вплинуло на емоційне та оцінне забарвлення. Надзвичайна 

ритмічність, мелодійність, співзвучність мови досягається шляхом перенесення 

на терени художньої прози віршованих розмірів, рим, хоча вони й носять 

фрагментарний та епізодичний характер. При цьому авторка послуговується 

різними стилістичними засобами. Поетично-мовне вираження поезій в прозі – 

це плідна, наполеглива праця над словом та формою твору. 
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РОЗДІЛ 3 

ПОЕТИКА НОВЕЛІСТИКИ ДНІПРОВОЇ ЧАЙКИ 

 

Дніпрова Чайка як прозаїк не обійшла увагою й так звану фабульну 

прозу. Творча спадщина письменниці включає нарисові та новелістичні 

оповідання, з якими дебютувала в середині 80-х років XIX століття.  

Незважаючи на їхню невелику кількість, з огляду на певні суб’єктивні 

обставини та на наявність інших факторів, зокрема присутність критики, 

зауважень, а також невдалих літературних спроб авторки та інше, все-таки, на 

думку В. Пінчука, вони займають «помітне місце в українському історико-

літературному процесі кінця XIX – початку XX ст.» [125, с 117]. 

З точки зору засобів оформлення її оповідань, вони доволі традиційні, 

проте не можна не звернути увагу на актуальність обраних сюжетів, на 

новаторські художні пошуки, засоби та прийоми конструювання художніх 

образів, використання фольклорно-етнографічного матеріалу. 

Загалом, як зауважує І. Немченко: «Різнопланові реалістичні оповідання 

Дніпрової Чайки суттєво доповнюють загальну картину такої суперечливої 

епохи в житті українського народу, як злам XIX та XX століть, відзначаються 

актуальністю морально-етичної проблематики, настійним прагненням освоїти 

художні прийоми та засоби з метою передати все розмаїття довколишнього 

світу, проникнути в таємниці людської душі» [108, с. 12]. 

Варто зазначити, що українська література періоду помежів᾿я продовжує 

формуватися на тлі різних напрямів, течій, великої кількості прозаїків. 

Водночас їй була притаманна висока художня майстерність та національна 

своєрідність. 

Особливого звучання набуває мала проза, оскільки «вторгається в усі 

клітини складного суспільного організму, відгукується на епохальні політичні 

струси й катаклізми ˂…˃, відбиває глибинні соціальні процеси села й міста, 

художньо досліджує прояви соціальної та індивідуальної психології…» [25, с. 

7].  
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На межі століть вона поступово витісняє велику прозу, набираючи 

швидкого темпу. Наймобільнішим жанром малої прози є новела, яка стає 

суспільно-проблемним жанром. 

«Саме про новелістику кінця XIX – початку XX століть, – як стверджує 

І. Денисюк, – можна говорити як про розбудовану й досить виразну системну 

єдність. Твори фабульної прози – оповідання та новела, а також безфабульної – 

ескізно-фрагментарної (етюд, ескіз, лірична мініатюра, поезія в прозі і т. п.) 

становлять жанрово-стильову систему, яка ставить свої специфічні завдання 

естетичного освоєння дійсності, – малу прозу, або новелістику» [25, с. 13]. 

Еволюція прози відбувається внаслідок оновленого реалізму, який 

поглиблюється шляхом психологізму («психологічний реалізм», 

«неореалізм»). У сучасному літературознавстві розглядається два способи 

психологічного аналізу в художньому творі: зовнішня мова (мова героя, його 

вираз обличчя, жести) та внутрішня (монолог, роздуми героя, плинність його 

думок). Власне, другий спосіб, започаткований російською психологічною 

прозою Ф. Достоєвського й Л. Толстого, починають використовувати 

письменники з середини XIX століття (Панас Мирний, І. Франко, пізніше 

О. Кобилянська, М. Коцюбинський, В. Стефаник). Головна увага 

зосереджується на внутрішньому світі героя, плинності його думок, стану, що 

межує з розкриттям соціального середовища, обставин, за яких зображується 

герой твору. «Якщо раніше описи оточення героя переважали над 

зображенням його психічних станів, то тепер тло існує здебільшого в рамках 

свідомості персонажа» [62, с. 207-208]. 

3.1. Ідейно-тематична основа та жанрові ознаки нарисових і 

новелістичних оповідань 

Дніпрова Чайка, як і більша частина письменників періоду помежівʼя, 

виступала з жанром оповідання, до якого зверталася впродовж багатьох років. 

При опублікуванні прозового спадку вона зазначить: «Ділю цей матеріал на дві 

частини: одна починаючи ще з мирних глухих часів, з 1884 р. і доходячи до 

передодня першої революції 1905 р. 
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Друга частина малює той нишком прокидаючийся революційний рух чи 

то на селі, чи в малому місті, який довелося мені закреслити на папері і в 

пам’яті» [31, с. 189]. 

Відомо, що першим прозовим твором авторки є нарис «Знахарка» 

(1884), написаний під впливом так званої етнографічної школи, він містить 

багатий фольклорно-етнографічний матеріал – приказки, замовляння, повір’я 

(І. Франко вказував на «перевантаженість етнографізмом») [166, с. 375]. 

Незважаючи на критику з боку І. Франка, письменниця продовжує писати 

оповідання й надалі. Зокрема, з-під її пера з’являється «Хрестонос» (1886), 

«Вольтер’янець» (1896), «Чудний» (1896).  

В означених творах «на тлі українського села, з його реаліями й 

побутом, авторка зображує переважно одного персонажа з народу, художньо 

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

(«Вольтер’янець», «Чудний», «Хрестонос»), але водночас викриває його 

затурканість, обмеженість, забобонність («Знахарка»)» [141, с. 274].  

Перший твір письменниці часто характеризують як такий, що «ні 

змістом, ні стилістичними засобами не вносить нічого нового порівняно з тим, 

що маємо в попередників Дніпрової Чайки» [125, с. 33]. Проте в наступних 

оповіданнях «Хрестонос», «Чудний» вже відчутні перші прояви художнього 

зростання автора. Вона відходить від побутових тем, етнографічних деталей і 

«переходить до соціально-психологічного оповідання, від описовості – до 

поглибленої характеристики образу» [125, с. 33]. У центрі уваги – внутрішній 

світ людини, художній аналіз її думок, почуттів, вражень. 

Як прозаїк поступово еволюціонує до новелістичних оповідань. З часом 

її доробок поповнюється такими творами, як «Тень несозданных созданий» 

(1898), «Чи сквиталася?» (1899), «Вона його любила» (1909), «Уночі» (1896 – 

1909), «У школі» (1909), «На Солоному» (1911), «Месниця», «Революціонер» 

(останні 2 вперше були надруковані в 1931 р.). 

Головною їхньою особливістю уже є «не характеристика одного 

персонажа або ідейна запрограмованість, а смислова багатовимірність 
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зображуваних подій» [69, с. 152]. Крім цього, значно розширюється й коло 

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

українського інтелігента межі століть, а пізніше – й постать революціонера-

професіонала («Революціонер», «Мати»). 

У творах пізнішого періоду подається психологічний аналіз соціальних 

явищ, показуються внутрішні душевні конфлікти та катастрофи, які породжені 

тогочасним суспільством, обговорюються актуальні питання мистецтва, 

зокрема сприйняття модерністичних літературних творів, сила емоційного 

впливу мистецтва на людину, які отримують неоднозначну оцінку з боку 

персонажів, по-різному оцінюються долі героїв. В оповіданнях також 

актуалізуються питання просвітництва, а також приділяється увага проблемі 

побутування української мови та ставлення людини до культурних надбань, 

звичаїв і традицій народу. Пізніше авторка розглядає й революційні події на 

межі століть, які яскраво висвітлює у двох останніх творах «Мати» та 

«Революціонер». 

Тематика прозових творів характеризується різноспрямованістю та 

варіативністю. Їхньою основою стають проблеми реального життя. У кожний 

твір, за словами письменниці, ліг дійсний факт. Центральною темою оповідань 

стає здебільшого сільська, але поряд з цим яскравого вираження набуває й тема 

інтелігенції. Проте розглядаються й інші актуальні літературній добі теми, 

зокрема тема морального відродження людини під впливом виконання 

громадського доручення («Хрестонос»), тема солдатчини («Чудний), тема 

взаємин ліберального панства з простолюдом («Чи сквиталася?», «Вона його 

любила») та інтелігенції й народу («На Солоному», «Уночі»), тема освіти («У 

школі»), гостро звучить і революційна тема («Месниця», «Революціонер»). 

Загалом прозовий доробок письменниці досить багатопроблемний. У 

ньому можна виділити основні порушені проблеми, що конкретизуються в ряді 

тематичних груп: проблема класових стосунків у суспільстві, а саме: пани і 

люди, духовенство і народ, інтелігенція і народ; проблема появи 

капіталістичних відносин у суспільстві; філософські проблеми (людина і 



133 

 

 

громада, людина і суспільство); проблеми освіти, поширення сфери 

побутування національної мови.  

У кожний прозовий твір письменниця закладає ідею, яка 

взаємопов’язана з темою й становить його ідейно-тематичну основу. Для 

розкриття тієї чи іншої ідеї Дніпрова Чайка послуговується надзвичайно 

широким колом прийомів: своєрідні форми оповіді, прискіпливий підбір героїв, 

їхні портретні характеристики, діалоги та внутрішні монологи, пейзажі, й, 

зрештою, багатий фольклорно-етнографічний матеріал, що допомагає не лише 

розкриттю закладеної ідеї та теми твору, але й почасти сприяє змалюванню 

героїв при зображенні їхньої вдачі, рис характеру, роду чи виду діяльності. 

Оскільки твори фабульної прози писалися в різні роки, їх доцільно 

розглядати за періодами: ранній та пізній, що дасть підстави розкрити і їхні 

жанрові характерні особливості. 

До раннього періоду належать «Знахарка», «Хрестонос», «Чудний», 

«Вольтер’янець». За жанровим вираженням це нарисові оповідання, які за 

творчою манерою близькі до прози Г. Квітки-Основ’яненка, І. Нечуя-

Левицького, О. Стороженка. 

Твори мають своєрідну форму викладу: розповідь з народних вуст 

(«Знахарка»), у формі діалогу оповідачки й сільського правдолюба Степана 

(«Вольтер’янець») та суб’єктивно означений виклад від третьої особи 

(«Хрестонос», «Чудний»). 

Об’єднуючим стрижнем подій в оповіданнях «Знахарка», 

«Вольтер’янець» є не сюжетна лінія, а набір епізодів, які найвиразніше 

характеризують головного героя – знахарку бабу Терещиху («Знахарка») та 

сільського філософа Степана («Вольтер’янець»). Твори «Хрестонос», «Чудний» 

мають чіткий сюжет, підпорядкований розкриттю просвітницьких ідей. 

Оповідання «Вольтер’янець» доповнюється підсумовуючим роздумом у кінці 

твору. 

Нарис «Знахарка» привертав увагу багатьох літературознавців 

(О. Камінчук, І. Немченко, В. Пінчук), які здебільшого в його трактуванні 



134 

 

 

відштовхуються від зауважень та коментарів, зроблених І. Франком. Маємо 

деякі розбіжності щодо жанрової визначеності твору. Зокрема, сама 

письменниця назвала його як «етюд українознавства», І. Франко – «очерк… в 

дусі етнографічної школи», «оповідання» (В. Пінчук), «етнографічний нарис» 

(І. Немченко), «нарисове оповідання» (Н. Романишина). 

За назвою твору «Знахарка» ми переконуємося, що, як й у класичному 

нарисі, письменниця насамперед намагалася зобразити образ сільської жінки за 

певним родом діяльності, характерної для народного середовища. Особливо 

деталізується опис її портрета, «який іноді нагадує своєрідну фотографію» [136, 

с. 106]. Зовнішність головної героїні авторка окреслює засобами фольклорної 

поетики: «…очі чорні, як вуголь, брови теж чорні та густі, наче совині; ніс 

довгий, ще й закарлючений, наче в ґави ˂…˃, а як заговорить товсто та 

голосно, ну ґава тобі та й годі!» [35, с. 24]. Подібно до нарису, письменниця 

подає опис переважно за допомогою характерних домінуючих деталей (чорні 

очі, брови, ніс, голос, як у ґави). Змальовані картини відтворені за рахунок 

окремих епізодів, у яких баба Терещиха постійно змінює вид дії, то вона йде 

вулицею, то зустрічає гурт людей, то порається на городі, то відпочиває, то 

постійно щось шепоче, замовляє. Проте основну увагу зосереджено на 

розкритті її здібностей як ворожки та знахарки. Підкреслюється важливість її 

ремесла та його значимість у селі, де проживала баба: «І вже всі поважають 

бабу: де хату підіймають на сохи – вже баба й там; де худоба нездужає – і 

там баба; де кого перелякано, вже баба тому на голову миску ставить та віск 

виливає, а сама шепче-шепче та позіхає так, що трохи щелепи не зверне…» 

[35, с. 27]. Проте поряд з цим зображувалися й образи, які виступали проти 

знахарів, засуджуючи їхні дії як такі, що є лише обдурюванням та 

затуркуванням народу. Такої думки дотримувався Степан Хоменко: «І що-то 

вони, прокляті баби, вигадують та морочать хрещених людей? Брешуть 

собачі баби, а ті дурні порозвісюють вуха й язики повисолоплюють та й 

вірять!» [35, с. 30]. Він «не вірив ніяким шепотам та наговорам ˂…˃ А бабу 

Терещиху так у вічі й звав «брехливою бабою», «бісовою бабою», «старою 
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ґавою…» [35, с. 30]. Степан був упевнений, що йому ніхто нічого не вдіє, 

оскільки, на його думку, то все була чиста брехня. Проте після сутички з бабою 

Терещихою чоловік раптово помирає. Такий епізод сприяв відображенню 

міфологічних уявлень народу, оскільки ображені відьми могли на кривдника 

«болість наслати». Уведені авторкою фольклорно-етнографічні матеріали 

допомагали увиразнити характерні риси головної героїні та її ремесла як 

ворожки, а саме: знання нею великої кількості заговорів від собак, змій, грому, 

«і від пристріту, і переполоху, і трясці, і любощів, і від перелогів» [35, с. 25]. 

Від такої кількості знань бабина голова порівнювалася з торбою, в яку, «що 

знайдеш, то й покладеш» [35, с. 27]. Поглибленому розкриттю образу сприяли 

також зображені картини природи, опис помешкання, мови. 

Наступний твір «Хрестонос» авторка називала як «такий же етюд, як 

«Знахарка»», проте, на думку І. Немченка, «це вже був не етнографічно-

побутовий малюнок, а своєрідна соціально-психологічна студія, втім не без 

фольклорної орнаментики» [108, с. 7]. Переосмислюються й мотиви 

оповідання, які, щоправда, почерпнуті з народної творчості, зокрема 

морального відродження людини під впливом виконання громадського 

доручення. Уведений письменницею фольклорно-етнографічний матеріал 

використовується здебільшого з метою увиразнення характерів героїв та 

підкреслення їхнього способу життя. Народна прозивалка «П’яниця-буяниця 

собак дратує – під тином ночує», фольклорні пісеньки «Забіяка та не ночує 

вдома», «Гай зелененький», «Очеретом качки гнали», що звучать з вуст 

п’янички Гаврила та його непутящої жінки, виконують у творі сюжетно-подієву 

функцію, слугують засобом підсилення та викриття досить поширеної для 

суспільства соціальної проблеми пияцтва. У центрі уваги – постать сільського 

маляра Гаврила, якого Дніпрова Чайка «відтворює не статично, а в процесі 

діалектичного розвитку. На початку оповідання – це деградована особистість, 

зневажена громадою, скривджена життям і суспільством, а після виконання 

громадського доручення перед нами постає морально відроджена людина, яка 

зрівнюється з громадою й здобуває у неї пошану» [141, с. 276]. «Сам Гаврило 
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став для них другий: вони бачили не п’яничку-маляра, дурного чоловіка 

розпутної жінки, а зовсім нову людину, що виросла по-над усіх, як та дзвіниця – 

його підніжжя ˂…˃ Громада перемінила й прізвище йому: не п’яничка-

Гаврилко, не Гаврило-маляр, а хрестонос-Гаврило з повагою прозиває вона 

його» [30, с. 40-41]. Важливу художню роль у розкритті характеру сільського 

маляра відіграє віртуозне поєднання рис імпресіоністичної поетики: 

використання внутрішнього мовлення персонажа, розкриття глибини та 

щирості його почуттів, вживання яскравих описів та влучних деталей. Герой 

постійно копирсається в своїй спустошеній душі, надокучливих думках, 

самоаналізує, доходить до певних висновків: «Сором за своє п’яництво, журба 

об щербатій навіки долі, глухий біль громадської зневаги – все гнітило душу, а 

до того ще виростало питання: а що-ж буде далі? Що буде, як, боронь Боже, 

не донесе він благополушно хреста і доведеться або Івася посиротити, або й 

самому під старість зробитись калікою, без сили, без хліба?» [30, с. 35]. Проте 

як піднімається самооцінка в морально деградованої особистості після 

остаточного прийняття рішення довести доручену справу до кінця: «…тепер я 

можу дивитися в-вічі добрим людям: не для себе, не для прибутку того 

нещасного потрудюся я: жертва моя щира, жертва моя Богові» [30, с. 34]. 

Значне місце займає опис зовнішності героя, спостерігається відсутність зайвих 

деталей, у процесі розвитку подій доповнюється яскравими штрихами («бліде 

обличчя», «скуйовджене волосся», «по-під очима чорніють плями», «сивий, на 

милиці, з попсованою рукою»). Змальований пейзаж у кінці твору виконує 

композиційну роль – він викликає в скаліченого Гаврила настрій замилування 

навколишнім світом, допомагає йому відчути себе потрібною людиною: «Весна 

стояла на двори. Садки були як снігом укриті білим цвітом, сонце сяяло на 

небі, а проти його у високій блакиті горів золотий хрест, благословляючи ввесь 

мир своїми раменами. Замилувавсь Гаврило…» [30, с. 41]. Виведений образ 

Гаврилового сина Івася надає твору потужного ліричного струменя, а його 

описи поєднуються з контрастним життєвим неблагополуччям родини. 

Відчутно, що авторка на боці хлопчика. Зображує його чуйним, добрим, 
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дбайливим до своїх батьків. Незважаючи на тяжке, злиденне життя, він 

виростає в здорового та красивого парубка: «Минуло чимало літ. Івась виріс, 

зробився високим струнким парубком, ремество батькове перейшло і добре 

далося йому» [30, с. 41]. Цим епізодом письменниця пророкує кращу, ніж у 

батьків, майбутню долю їхньої дитини. 

Поштовхом до написання оповідання «Чудний» послужило тло такого 

соціального явища, як солдатчина, до якого авторка мала негативне ставлення. 

«Задум подібного твору виношувався нею ще в молодості, про що свідчить 

начерк «Молодиця провожає чоловіка в москалі…», вміщений в записній 

книжці» [108, с. 8].  

У запропонованому новому варіанті вона подає нестандартний підхід у 

розкритті означеної соціальної проблеми. Чоловік, повернувшись додому з 

війни, не лише прощає зраду дружини, але й з усією душею прив’язується до 

нерідної дитини. За законами усталених жорстоких звичаїв, він мав би покарати 

жінку за зраду, проте письменниця намагалася показати новий тип людини з 

щирим серцем та надзвичайною людяністю. Це «додало новий своєрідний 

штрих до широко розробленої в українській літературі ХІХ – поч. ХХ століття 

теми солдатчини (Марко Вовчок, І. Нечуй-Левицький, Д. Мордовець, 

В. Стефаник, О. Кобилянська та ін.)» [108, с. 9]. 

Вдало розробленим сюжетом повернення солдата з війни та зради 

дружини, вона поставила чи не вічну проблему перевірки почуттів життям, 

відповідальності пари одне перед одним і за долю своєї сім’ї. Авторка зримо, 

експліцитно не подає власних оцінок, не засуджує відкрито й не схвалює 

вчинків героїв, але відчутно, що вона підтримує прояви здорового, природного 

почуття, життєвої снаги. Змальовуючи головних героїв Карпа та Мотрю, 

письменниця намагалася зануритись у їхні душі, відшукуючи найменші 

порухи та прояви найкращих людських якостей. Виведений образ Карпа 

вийшов дещо ідеалізований, проте такий прийом сприяв глибшому розкриттю 

його чуйності, людяності. Чоловік з покірністю та стриманістю вислухав гірку 

сповідь жінки, проте, «як учув за дитину, – так і скочив.  
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 – А де ж дитина?  

 – Боже ж мій! Вона й досі на городі! – скрикнула, аж у долоні 

сплеснула Мотря. 

 – А ти ж дурна! Біжимо ж швидше, а то щоб чого не сталося їй, диви 

яким холодом тягне! – І забувши всю розмову, обоє подались городом до 

берега» [33, с. 92]. Через його незвичну поведінку люди вирішили, що він 

«кваша – не чоловік! Десь зовсім у москалях глузду позбувся», й прозвали його 

«чудним» [33, с. 94]. Скоєний гріх Мотрі мотивується її тяжким становищем, 

як жінки-солдатки: «Усе розповіла, ні ріски не втаїла Мотря: і як жила, поки 

ще свекор був живий, і як їй довелося самій бідувати, і як посилала йому листи 

та не мала на них одповіді, як принесено їй кимсь звістку, що Карпо вмер, і 

вона почала своє вдовине гірке життя; як учепився до неї панич з економії, 

запомагав їй у її сирітстві, а там, як і Вівдя знайшлася… Усе розказала, 

нічого не потаїла, навіть про свій замір стратити дитину, коли сусідки вже 

дуже допекли та ще наостанці принесли звістку, що Карпо живий і незабаром 

прийде» [33, с. 92]. Надзвичайний психологізм досягається зображеними 

чуттєвими сценами поховання Івася та прижитої дитини Вівді. «Мотря, 

Явдоха – її мати, кума – Ганна та баба-бранка сиділи, мов кам’яні, – душі 

доглядали ˂…˃ Мотрю мов струснуло: вона враз кинулась і заголосила» [33, с. 

98]. Мати й сусідка «голосили навзаводи», «покійниця ˂…˃ лежала, мов 

жовта воскова свічечка», а Карпо стримано та з великою тугою в серці тільки 

й промовив до жінки: «Не вміла любити, вмій хоч поховати, як слід» [33, с. 

105]. Закінчується оповідання тим, що Карпо у вільний час проповідує 

сільським дітям основи християнської моралі, знайшовши в цій справі 

вагомість для громади та благодатний спокій на душі: «Якось приснилась йому 

Вівдя: вона з ласкавим докором нагадала йому, як просила його прихилитися 

душею до малих і їм викладати проповідь Христову.  

Аж прояснів Карпо.  

Незабаром ˂…˃ назбирав дітвори до своїх двох, почав учити їх 

читати-писати, молитов, а тим часом розказувати їм про Христа та про 



139 

 

 

його святих ˂…˃ Люди не боронили Карпові, ще й раді були, що грошей не 

бере, і діти не пустують, і самі набивалися дітьми» [33, с. 108]. Вмонтовані 

мальовничі картини природи органічно вписуються в канву тексту, 

увиразнюючи відтворені події: «Сонце сідало. Червоним сяйвом залило воно 

всю хату, так що й стіни, помащені зеленкою, повеселішали, білі подушки на 

полу рожевіли, а Вівдине личко на тих подушках аж палало. Тільки в йому вже 

не було життя. Сіло сонце» [33, с. 105]. Завершення дня прозоро асоціюється 

з закінченням людського життя. 

Виражених соціально-психологічних рис набирає й нарисове оповідання 

«Вольтер’янець». У його основі «характерний для багатьох українських казок, 

анекдотів, переказів конфлікт між простим чоловіком-трудівником і 

служителем релігійного культу» [108, с. 9]. В епіцентрі подій – образ сільського 

бідняка Степана, людини з надзвичайно допитливим розумом та невгамовною 

вдачею, що різко протиставлялося його непоказному вигляду: «… худе-худе 

гостре личко з густими бровами, з сірими неспокійними очима та тонкими 

устами під ріденьким білявим вусом.  

Все обличчя його, рухливе, дражливе, вся постать, тонка та нервова, 

одрізняли його з усієї челяді, й ті недурно сміялися, що він «не мужик, а курка, 

або й чорт його розбере що»» [35, с. 36]. Тло погожого весняного дня слугує 

засобом акцентування уваги на гнітючому настрої та душевному стражданні 

фурмана Степана: «Одна тільки похмура Степанова постать у сірому 

лихенькому сіряку псувала ту веселу картину і не тільки тим, що вона мляво 

коливалася передо мною сірою плямою, а й тим, що поза її зверхністю я 

відчувала ще нуднішу, ще темнішу його душевну пляму» [35, с. 39]. Чоловік 

постійно роздумує над змістом людського життя, шукає відповідь на болючі 

питання: чому бог «справедливий» та «милостивий» зверхньо ставиться до 

нього, чому байдуже спостерігає за людьми, які, «мов черви, плазують ˂…˃, 

корчаться, звиваються, коли по їх важко ступає лиха година» [35, с. 35]. За 

такі роздуми його прозвали «вольтер’янцем», тобто вільнодумцем (послідовник 

французького філософа Вольтера). У його голові тривожаться думки про 
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поминання душі померлої людини. Обурливо та зневажливо звучать його слова: 

«Жив – був чоловік, умер – стратив разом і тіло, й душу, – нащо ж її тоді 

поминати? Чого дурити себе, що бог посадить її в раю на дзиґлику та 

поставить перед нею мисочку? Та й нащо мені той рай, коли в йому така втіха 

злиденна: мисочка та й годі! У мене тепер душа голодна, правди шукає, одвіту 

на думку питає, а вони мені «мисочку»…» [35, с. 42]. Такими атеїстичними 

переконаннями герой твору налаштовує читача на розуміння життя земного та 

щастя небесного. 

У нарисах раннього періоду письменниця створює цілу галерею образів, 

прототипами яких стали поміщики, паничі, куркулі, підрядчики – представники 

панівного класу суспільства. Авторка вдається до розгорнутих описів сцен, у 

яких засуджує користолюбність та зажерливість представників вищої духовної 

ієрархії, які, за словами Степана, «балакають ˂…˃ з людьми солодко, поки 

дадуть їм у руки, а далі вже вибачай: сопе на тебе або гримає…» 

(«Вольтер’янець») [35, с. 37]. Зображує детальні картини панських маєтків та 

земель, що контрастні з життям простого люду: «… он вузенька рудка, за нею 

пішла бокуючи межа панських ґрунтів, просто потяглись вузькими смугами 

людські ниви ˂…˃ Жовтою гадючкою повилася дорога поміж зеленими 

буряками, закрилася й сховалася за гострим ріжком паркану, за яким широко 

розсівся панський тік. Пишні житяні скирти сяють, мов золото, пшеничні – 

аж червоніють, гречаний стіжок чорніє, онде – ячмінь, а он то 

настовбурчилась незграбна горохова скирта ˂…˃ Панський паркан, за ним 

панський будинок… о, диви: вже не червоний, а побіляний! І дах на йому не 

зелений, а сірий – новина!  

 – О, диви: нова конюшня, нова офіцина! Квітник який великий! Десь 

багатіє наш пан!» («Чудний») [33, с. 84]. Засобами в᾿їдливої іронії викриває 

користолюбство підрядчика, який за фарбування божого храму «гилить сорок 

карбованців», з презирством зневажає крамаря, який живе тільки для 

задоволення власних потреб («Хрестонос»). Представники класового 
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суспільства у творах Дніпрової Чайки далекі від інтересів простих людей, їхніх 

бажань і прагнень. 

До пізнішого періоду належать «Тень несозданных созданий», «Чи 

сквиталася?», «Вона його любила», «Уночі», «У школі», «На Солоному», 

«Месниця», «Революціонер». За жанровим вираженням це новелістичні 

оповідання. Їхньою характерною структурною особливістю є суб’єктивно 

означений виклад від третьої особи («Тень несозданных созданий», «Чи 

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

поєднання об’єктивної авторської розповіді крізь призму окремих головних 

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

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

підсумовуючі роздуми в кінці твору («Чи сквиталася?», «Уночі», «У школі», 

«Революціонер»). Важливу образотворчу роль виконують діалоги, монологи. 

Емоційно-виражальну функцію відіграють картини пейзажу. Застосування 

фольклорного матеріалу має удосконалену форму його опрацювання, відчутне 

прагнення дати оцінку подіям сучасності та історичної минувшини з позиції 

народу в тісному взаємозв’язку з важливими проблемами громадсько-

політичного життя. 

Твори означеного періоду щодо тематичного діапазону, ідейного 

спрямування, оригінальності художніх засобів близькі до прози 

С. Васильченка, Б. Грінченка, В. Стефаника, М. Черемшини.  

Уже першим оповіданням цього періоду письменниця засвідчує 

багатоаспектність та тематичну актуальність літературної доби періоду 

помежів᾿я, зокрема шляхи та долі української інтелігенції 80-90 років XIX 

століття. 

Оповідання «Тень несозданных созданий» (строфа з вірша В. Брюсова 

«Творчество» (1895)) пронизане мотивами глибокого психологізму та високої 

інтелектуальності. Наскрізною ідеєю твору виступає обрання праці «за 

покликанням для повноцінного духовного життя особистості, концентрується 

увага на одноманітності існування, в якому поступово розчиняються й гинуть 
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духовні сили молоді» [141, с. 276]. Для розкриття ідейної запрограмованості 

авторка створює образ головної героїні Антоніни Павлівни, який змальовується 

з двох сторін. По-перше, – це високоморальна, обдарована натура, прекрасний 

вчитель і наставник молодого покоління. По-друге, особистість, яка не змогла 

реалізувати себе в житті, як наслідок – гірке розчарування, біль за марно 

прожитими роками, втраченим талантом. Антоніна Павлівна закликає молодих 

людей шукати своє покликання, не знищувати власне обдарування, жити в 

гармонії з собою, «…ніж перенести через усе життя оберемок непочатих сил 

і під старість почувати холод і жах обступивших тебе «Теней несозданных 

созданий»» [35, с. 61]. Суттєво доповнюється образ моментом розкриття 

таланту Антоніни Павлівни до співу та музики. Її голос ніби «загачена річка, 

вирвав тепер греблю і плив уперед, шукаючи нового річища» [35, с. 54]. По 

стежці почулося тупотіння, «з гори сипались жорства та глина, терен та 

дерева аж тріщали під чиїмось ногами ˂…˃ Дереза похитнулась, засичала, 

учулося кілька докорів пошепки, хтось чхнув, хтось айкнув» [35, с. 54]. Усі герої 

оповідання слухали, як «виконувалася арія Ратмира, спів циганки з Троваторе, 

царівни Амнеріс, звучали пісні Шевченка, Лисенка, народні мелодії» [142, с. 

368]. У тому співі поєдналася і журба, і пристрасть, і чуттєвість. «У сієї душі 

зросли на той час крила і вознесли її і других під небо» [35, с. 61]. Майстерне 

виконання Антоніною Павлівною пісень та мелодій викликали в слухачів 

позитивні емоції, розбудили їхні струни отих «грубих, сонних, салом оброслих 

нервів» і сприяли «завоюванню авторитету серед героїв твору, які, на 

превеликий жаль, не змогли дати об’єктивної оцінки бездоганній її 

учительській праці та довгому й чесно прожитому життю» [142 c. 368]. 

Оповіданням «Тень несозданных созданий» письменниця торкається 

питання декадентського напряму в літературі та мистецтві. Один з героїв твору 

дає йому таку характеристику: «…де ви знайшли там хоч одного ясного 

правдивого виразу, здорової думки? Хіба «всходит месяц обнаженный при 

лазоревой луне»? Хіба всі оті Бальмонти, Гіппіуси і вся їхня братія варта 

доброго слова? А оті символісти, імпресіоністи і «tutti quanti» в малюванні – 
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варті вони доброго погляду? Усі їхні змагання чи варті окрайця черствого 

хліба, – хліба, якого не має досить наш голодний народ…» [35, с. 49]. Такі 

погляди заперечуються висловленими думками Антоніни Павлівни: «Тільки 

смієтесь! А щоб зазирнути глибше, пошукати правдивого зерна попід тими 

лушпайками, то шкода! А може, в тих незграбних, калікуватих виразах у 

стократ більш правди, ніж ви сподіваєтесь? Може, той вираз – се крик 

терплячої, наболілої не нашим буденним болем душі…» [35, с. 49]. Наявність 

таких неоднозначних думок з приводу цього явища говорить про 

об’єктивістську позицію письменниці, яка не намагалася давати власної оцінки. 

Герої оповідання порушують проблеми й соціального характеру. 

Зокрема, вчитель Голосов констатує такі факти: «…тих позасаджувано, тих 

позасилано на Сибір, тих так розвіяно ˂…˃ останні або ж зледащіли у 

достатках, або розпливлися у родинному теплі, або, скалічені нуждою, 

перевелись на недолюдків» [35, с. 59-60]. На його думку, вірною своїм позиціям 

залишилася Антоніна Павлівна, яка сама, щоправда, розчарувавшись у своїй 

культурницькій роботі, переживала глибоку душевну кризу. 

Досить переконливо Дніпрова Чайка розвиває думку щодо впливу 

художнього слова на людину, яку майстерно відтворює за допомогою різних 

засобів: чи то різкою зміною рухів, чи то зміною опису рис обличчя, чи 

якимись діями героїв. Людей, які слухали п’єсу (вірогідно А. Чехова), «було 

чимало, десятка з півтора, сиділи непорушні», і ніби ця компанія «одним духом 

дихала, стежила за ходом драми». [35, с. 44-45]. Кульмінаційні драматичні 

моменти в п’єсі мали неоднозначний вплив на слухачів. Хтось нервово хрускав 

пальцями, хтось моргав мокрими очима, хтось махав «пальмовим вахлярем», 

хоча на це не було такої необхідності, в когось нервово тремтіли пальці, а один 

від нервового напруження «збіг з веранди й бігцем подався униз по стежці, 

тільки жорства заскреготіла» [35, с. 45]. Закінчення драми купка слухачів 

сприйняла, «мов здихавшись ваги» й переживши щось надзвичайно чуттєве.  

Зображені картини природи надають твору естетичної довершеності, 

водночас слугують композиційним елементом: на початку сприяють 
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налаштуванню читача на подальше сприйняття відтворених подій, у кінці – 

виконують певне символічне навантаження. Змальований образ зорі та схід 

сонця символізувало прихід нової ранішньої днини та сподівання на краще 

майбутнє народу загалом та долі інтелігенції на межі століть зокрема: «У 

ранішньому морі колихалася-купалася світова зоря, на сході жевріла рожева 

смуга ˂…˃ Просто з моря бризнули угору тонкі голки сонячного проміння, 

гарячим приском розсипались вони по тихій поверхні сонного моря. Море 

одразу неначе зажмурилося, усміхнулося, ще не прочнувшись, як пещена дитина 

під материною ласкою ˂…˃ Задивилася кумпанія…» [35, с. 62]. 

Перебуваючи під впливом народовських ідеалів, що були актуальні для 

кінця XIX століття, письменниця написала низку творів, у яких відобразила 

взаємовідносини ліберального панства та демократично налаштованої 

інтелігенції з народом («Чи сквиталася?», «Вона його любила», «Уночі», «На 

Солоному»). Герої цих оповідань намагалися певними вчинками допомогти 

простим людям, хоча такі дії мають спорадичний характер. 

В оповіданні «Чи сквиталася?» письменниця виводить образ пані 

Леговської, яка під враженням власного горя дарує селянській родині корову-

годувальницю. Події розвиваються у двох планах: показ трагічних перепетій у 

панських покоях та відтворення картини злиденного життя селян. Оповідання 

розпочинається з невтішної новини. У багатої панни Леговської захворіла єдина 

дитина, для якої вона «усю силу, усю любов, усю душу свою без рахунку клала» 

[35, с. 64]. Яких лише ліків не виписували, яких порад недотримувалася панна, 

а хлопчик «став занепадати ˂…˃, хиріти, а далі й зовсім обліг» [35, с. 66]. 

Сама пані «звелася на воскову свічку», а «бідне дитя мучилося, муками напувало 

матір». Розв’язкою таких драматичних подій послужив трагічний фінал: «Але 

все було даремне: і пекучі бажання матері, і ліки, й щоденні молебні та щира 

милостина: Вітя по трьох днях умер» [35, с. 67].  

У наступній частині оповідання авторка змальовує епізод побивання 

селянки Гапи за загиблою коровою, свідком якого стає пані Леговська: «…під 
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повіткою лежала здута, мов гора, руда корова, на неї кумелем падала, вилася, в 

землю билася розчіплена, розхристана Гапа ˂…˃ 

 – Ой корівонько моя, Веселочко! До яких же ти мене веселощів довела, 

до якого ти мене нещастя призвела! ˂…˃ Що ж ти, моя корівонько, 

наробила? Нащо моїх діток посиротила? 

Та що мені тепер у світі божому робити? Чим мені ту дрібну дітвору 

закропити? Ой-ой-ой! Божечку мій!» [35, с. 70]. Пані Леговська була здивована 

такими побиваннями за твариною й вирішила дати грошей жінці на нову 

корову. Такі прояви гуманізму з боку панів мотивуються як стан душевного 

їхнього пориву. У кінці твору пані Леговська роздумує над тим, чи зможе вона 

своїми діями сквитатися перед народом, «кому так здавна й так багато була 

винна і вона, й її мати, і всі давніші дідичі, що покинули їй у спадщину цей 

великий довг.  

Еге, чи сквиталася вона хоч почасти? Чи сквитається хоча коли за весь 

свій вік?» [35, с. 73].  

В оповіданні «Вона його любила» Дніпрова Чайка змальовує 

неординарний тип панночки Лександри, яка з проникливою чулістю 

перейнялася неблагополучним життям сільської дівчини Тодоськи. Власне, 

виведеним епізодом відвідин Леговської засудженої Тодоськи сприяв 

розкаянню в скоєному нею злочину. Цей момент зображений з надзвичайним 

драматизмом, психологізмом, що допомагає розкрити ввесь спектр зневаженої 

та водночас палкої душі жінки: «Страшний корч перебіг через усе лице, в горлі 

захрипіло, загарчало – Тодоська разом вибухнула плачем, реготом, гавканням і 

покотилася додолу в лютій істериці» [35, с. 86]. Раптом вона «стрепенулася: 

 – За що? Скажіть мені за що? Чим я так тяжко прогрішила? Адже ж 

я й душі своєї не помилувала й людей спалила не за кого, за його ж тільки! Вік 

свій, всю душу свою оддала йому… Що б він без мене був? Я ж його любила, 

пані! Я ж його тяжко любила! Більш над світ, над себе, над рідні діти любила! 

Батьком, матір’ю, цілим світом хотіла йому стати… а він…» [35, с. 86]. Не 

завершивши думку, жінка знепритомніла: «Даремні були всі заходи пані та 
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дозорців коло непритомної: Тодоська не приходила до пам’яті. Так і однесли її 

в камеру, мов мертву» [35, с. 86]. У безнадійності її подальшої долі трагічно 

звучать слова з вуст одного тюремщика: «От швидко вже нарядять етап, піде 

собі голубка на Сибір та й годі» [35, с. 86]. 

У творі «На Солоному» авторка створює позитивний тип інтелігента, 

який уболіває за простий народ, намагається визволити його з полону 

неосвіченості та забобонів. У центрі уваги – колишній вчитель Гаврило 

Петрович, який приїхав на Солоне озеро поблизу Одеси лікувати «здобутого в 

школі ревматизма». Описи краєвиду та спосіб життя місцевого населення 

авторка подає крізь призму внутрішнього сприйняття героя. Гаврила Петровича 

досить приємно врадували «принадні куточки, чепурненькі хатки та тихе 

озеро, без жодних курортних будівель, вкрите лише чистою блакиттю» [35, с. 

112]. Проте поряд з цим народолюбця неприємно вразив тутешній спосіб життя 

населення. Він ніколи «не бачив людей у звичайній селянській роботі: навіть 

жінота, якої було скрізь повно по дворах, раз у раз били байдики, навіть на 

городах її не видко було, навіть коло худоби не поралася» [35, с. 112]. Сама 

письменниця не засуджує людей, проте й не стає на їхній бік. Таку їхню 

поведінку вона незримо розкриває через роздуми однієї місцевої селянки 

Пилипівни, яка пояснює це тим, що навколо одні лише солончаки, ґрунти не 

дають щедрих урожаїв. Все сохне, жовтіє, а те, що й вродить, дуже солоне. 

Безвихідь змушує людей їхати на заробітки, шукати легких прибутків. Ті, що 

лишилися на місці, живуть за рахунок курортників, які приїжджали лікуватися 

цілющими властивостями Солоного озера. Закінчуючи розповідь, баба 

Пилипівна додала: «Порозкуповують по добрій ціні харч, є й заробіток нам 

усім коло слабих. То що ж нам те поле або баштан?» [35, с. 114]. Згодом 

Гаврило Петрович зрозумів, «що інакше і не могло бути: треба ж було 

пильнувати всяку оказію, що могла корисно або шкодливо вплинути на 

купальників, а через те і на кишеню» [35, с. 115].  

Звернув увагу Гаврило Петрович і на духовну деградацію й моральну 

розбещеність селян, на їхню «нєжненьку» мову, збайдужіле ставлення до 
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української пісні. У його голові «заюрили думки, бажання, заміри ˂…˃ І вже 

скортіло йому бачити, як купчаться слухачі, як музика проймає їх і пише на 

їхніх обличчях різноманітні настрої. Скортіло знати, чого вимагають од неї і 

як задовольняє вона їх» [35, с. 115]. Щоб «запобігти лихові» та «освіжити 

огидного репертуара», він привозить у слободу набір платівок з українськими 

народними піснями, музикою Лисенка на тексти Шевченка. «Увечері поголоска 

про нові пластинки нагнала повне дворище», яке, «як одна людина, відчувало 

той зміст, враз сміялися, підспівували, дехто й підніжку притоптував. 

 – Ой гарно! Осе так! осе по-нашому!» [35, с. 121]. Прослухані мелодії 

рідного краю «викликають у мешканців зрусифікованого південноукраїнського 

села спогади про славне козацьке минуле, пробуджують їхні національні 

почуття та естетичні смаки» [141, с. 277]. Змальований пейзаж у кінці твору 

звучить в унісон з позитивними настроями селян, викликаних впливом 

української пісні: «Місяць перейшов далеко по небі, північний вітер почав 

розгойдувати гілля, півні кукурікали. Народ почав потроху розходитись. 

Собаки довго брехали, проводжаючи їх, але ні одної модної пісні, ні одного 

дикого вигуку не чутно було в затихаючому нічному повітрі» [35, с. 122]. 

Пейзажна замальовка сприяє налаштуванню читача на подальші 

розмірковування, а як же бути народу, яка їхня майбутня доля в умовах 

невідворотного наступу капіталістичних відносин на село. 

В оповіданні «Уночі» Дніпрова Чайка зображує діаметрально 

протилежний тип українського інтелігента, який прагне поліпшити життя 

трудящих, але не впевнений щодо вибору намічених шляхів. У полі зору 

інтелектуально сформований юнак Оркадій, який поєднував особисту 

діяльність з громадською. Він духовно зближується з народом, вивчає його 

звичаї, потреби. Погляди молодого вчителя зображуються як внутрішньо 

суперечливі: з одного боку, він глибоко співчуває народному лиху, а з іншого – 

не знає, як запобігти йому. Хлопець звинувачує себе «за свою нікчемність, 

городянське виховання, що зробило його безґрунтовним, вутлим, нездатним…» 

[35, с. 96]. Але в той же час він роздумує: «…як же бути? ˂…˃ Як одкрити очі 
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цьому темному, безщасному, але безкрай милому людові…» [35, с. 96]. 

Відчувається авторська глибока симпатія до сміливої людини, спроможної 

подати допомогу знедоленим і затурканим. Однак такі наміри наштовхуються 

на стіну непорозуміння. Цей момент засвідчений зображеним конфліктом 

учителя Оркадія й панича Ілька, що «виникає на ґрунті полярності поглядів на 

природу і сутність співвідношення індивідуального життя і суспільного 

обов’язку» [141, с. 278]. На думку Оркадія, щоб допомогти народу, потрібно 

«усі злидні, усю скорботу й лихо ˂…˃ до дна вичерпати, тоді лиш добереш 

способу, чим можна тут запомогти» [35, с. 94]. У відповідь на ці слова Ілько 

називає його марксистом, філософом. На що Оркадій обурено зауважує: 

«Марксист не марксист, а шкура на мені не панська, то й мрії, й забаганки не 

панські. А коли хочеш знати – я не цураюся людей, єднаюся з ними, та тільки 

не по-твоєму» [35, с. 95]. Відтворені Оркадієві хитання досить характерні для 

тієї частини тогочасної інтелігенції, які, не мавши цільного світогляду, 

неспроможні були розібратися в складних соціальних процесах на межі століть. 

Дещо в іншому плані змальовується постать діда Охріма, який 

виокремлюється своєю бунтарською натурою. Через його безпосередні 

розмірковування подаються широкі картини безтурботного життя панів, які, на 

його думку, «ледарі», «прокляті», «одним миром мазані». Вони, за словами 

діда, «не виробилися, не потомилися за день ˂…˃ Здорові, безжурні, веселі – 

бігають, перегукуються, співають…» [35, с. 88]. Свою розповідь старий дід 

підсилює шляхом протиставлення такого безжурного життя з тяжкою та 

злиденною долею простого люду: «А тут роби-роби, аж крижі тобі тріщать, 

і ця робота все не в щот ˂…˃ Доля, доля! І долю переробити б можна, якби 

оцих ледарів позбутись! Не нами світ почався! То, мо, йнакше б пішло» [35, с. 

92]. Звідси пристрасно особистісне звучання монологу старого наймита: «Усі 

вони одним миром мазані, усіх давно пора викоренити геть дощенту, до душі! 

Щоб і краю не паскудили, землі святої не псували» [35, с. 92]. Ці радикальні 

заклики, що звучать з вуст діда Охріма, співзвучні з гнівним осудом 

Шевченкового Варнака й Миколою Джерею І. Нечуя-Левицького, Чіпкою 
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Панаса Мирного (роман «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»), Хомою Ґудзем 

М. Коцюбинського (повість «Fata morgana»), Федором В. Стефаника (новела 

«Палій»). Щоправда, у творчості письменниці зображення такого типу героя є 

поодиноким явищем, оскільки вирішення назрілих соціальних конфліктів вона 

вбачала в мирному їхньому розв’язанні. 

Зауважимо, що відтворені роздуми та погляди героїв змальовані на тлі 

вечірньої пори, коли все затихає, умиротворюється: «Догорів літній день. 

Щирим золотом приснуло сонце з-під високих та чорних ялин, половинкою 

вирізалась на крайнебі, тоне-тоне… ось чвертка… шматочок… іскринка – і 

нема вже!» [35, с. 87]. Такі картини пейзажу надають оповіданню художньої 

досконалості, а також задають розміреного темпу відтвореним подіям: «Згасли 

відблиски на небі, пощезли й тіні, й невиразно малюються на темному тлі 

чорні стовбури, ледве ясніють росяні галяви; в кущах замерехтіли світляки. 

Тихо. Любо. Все хилить до спочивку. І все напрацьоване, натомлене радо 

поринає у той святий спочивок: спить ліс і поле, спить і сад, село засинає, 

навіть економія» [35, с. 88]. Водночас пейзаж виступає дійовою особою, яка 

слухає розмови персонажів, таємниче мовчить під час вирішення спірних 

питань героїв: «Довгий-довгий той літній день! Чого-чого не перейшло від 

світання до смеркання, чого тільки не наслухався цей сад, що вбирає кожен 

вигук з поля, кожен гомін з села, вбирає та, поширивши удесятеро, віддає 

луною» [35, с. 87]. Тло нічної пори сприяє налаштуванню героїв до роздумів, 

міркувань, пошуків правди щодо кращої долі народу. 

Дніпрова Чайка висвітлювала й схоластичні методи навчання в системі 

шкільної освіти в царській Росії. Зокрема, в основу оповідання «У школі» вона 

поклала досить поширений для української малої прози другої половини XIX 

століття сюжет про приїзд інспектора до сільської школи й вдалася до 

традиційних для цієї теми засобів сатиричного зображення інспектора та 

комічних ситуацій. 

Події розвиваються з діалогу дітей, які ділилися новиною про приїзд 

інспектора в стару школу. Їхні розмови обриваються в той момент, коли «в 
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хмарі куряви підкотила до школи бричка, де сиділа гостроверха постать у 

дорожньому балахоні, наче мрець, одноманітно сірожовтого кольору» [35, с. 

101]. Під час знайомства з інспектором письменниця намагалася показати 

досить непривабливу особистість, яка поводила себе так, немов намагалася 

прискіпитися до будь-якого сказаного вчителем слова чи його дій. Проте, 

оббігавши очима внутрішній вигляд школи, що був досить пристойний, і, не 

зробивши жодного зауваження, змушений був приступити до виконання своїх 

завдань. У процесі перевірки знань дітей та виявлення, на його думку, прогалин 

в розумінні ними якихось понять, намагався сам пояснити їх через «довге нудне 

проказування», «аж упрів сердега». Під час невдоволення «наливався злістю», 

ходив, немов той лев, який «підхльоскує себе хвостом», підвищував голос, 

непристойно висловлювався, на зразок «олухи, дураки». А потім повів свою 

лекцію «про герби усякі: і імперські, і губернські, і повітові, поясняв, малював 

на дошці», що «дітвора аж мліла од утоми та голоду» [35, с. 105]. Така 

муштра тривала, можливо, б ще довго, проте процес навчання був несподівано 

зупинений через голод, який опанував інспектора. Таким чином, зображена 

ситуація з кульмінаційним моментом поступово переросла в розв’язку. 

Досить відчутна симпатія письменниці на боці вчительки Олени 

Петрівни, яку наділяє привабливою та гарною зовнішністю, завжди з усмішкою 

на обличчі. Її дії стримані, спокійні, що додавало їй впевненості та 

переконливості. Вона досить чуйна, уважна та з глибокими знаннями дитячої 

психології. Того підбадьорить, іншого погладить, що додавало деякої відваги 

дітям, які з надзвичайним острахом сприйняли перевірку їхніх знань. 

З великою майстерністю відтворені й образи дітей, дії та поведінка яких 

безпосередня та подекуди несподівана. Вони змальовані кмітливими, 

розумними, дотепними. Відчутний їхній контакт із вчителькою, в процесі 

перевірки вони намагаються її не підвести, тому дають відповідь навіть на ті 

питання, які не зовсім розуміють. Почасти вони зображені в комічних 

ситуаціях, що надає твору драматичного пафосу з елементами комізму. 

«Дніпрова Чайка, разом з дотепними героями свого твору, – слушно зауважує 
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І. Немченко, – одверто глузує з віджилої системи навчання й виховання в 

дореволюційній школі, обстоює передові педагогічні ідеї, зокрема думку 

К. Ушинського про плідність викладання в освітніх закладах предметів рідною 

мовою» [108, с. 12]. 

У двох останніх оповіданнях «Месниця» та «Революціонер» 

зображуються революційні події 1905 року. У центрі уваги – молоді, рішучі, 

діяльні юнаки та дівчата, які приходять на зміну старшому поколінню. Вони 

знають, що робити, з ким іти, проти кого боротися. Молоді люди 

розповсюджують заборонену літературу, яка несе «новий світ у темні кутки», 

ходять на мітинги, організовують втечу арештантів з тюрми. Перед нами постає 

новий герой «в солдатській шинелі, з гвинтівкою за плечима, з бомбою при 

поясі, ратищем з червоним прапором в руці» [35, с. 130]. Авторка не дає 

однозначної оцінки їхнім діям, проте вона турбується за їхнє життя, адже «вони 

ж були такі молоді, веселі, беззахисні та непристосовані. Шкода було їх, 

шкода було і їхньої справи, яка через це могла загинути і не освінути темних 

кутків» [35, с. 125]. Почасти їхні дії розглядаються як такі, що часом 

необдумані, відірвані від авторитету та досвіду батьків.  

Зокрема, у виведеному образі Володі («Революціонер») бачилася молода 

перспективна людина, рішуча, безстрашна, проте одночасно викривається її 

неосвіченість та недостатнє розуміння справи, якою він займався. Письменниця 

не байдужа до долі героя, про якого вона з тривогою запитує: «Де ти, дитино? 

Чи здався тільки на гарматне, кажуть, м'ясо? Чи, може, виріс – 

порозумнішав?» [35, с. 130]. 

У творі «Месниця» змальовуються постаті революціонера-агітатора 

Петра Гнібіди та його матері Векли, що несли «нову проповідь наступаючого 

нового життя» [35, с. 125]. З надзвичайною увагою виведений образ старої 

жінки-селянки, зображеною дбайливою матір’ю, чуйною людиною. Вона свято 

вірить у доцільність справи, якою займалася її дитина. Дізнавшись про 

ув’язнення єдиного сина, вона «охнула, але не плакала» й «присяглася, що 

віддячить за нього, як зможе» [35, с. 127]. У думці матері малося розуміння 
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про розповсюджування нею серед населення забороненої літератури: «А в 

Суховербівці росла тимчасом німа пропаганда, і поліція аж за голову бралася: 

скрізь по хатах було досить літератури, а звідки вона, ніхто не скаже. Баба 

Векла гонила товар і мовчки мовчала» [35, с. 127]. Власне, в образі жінки-

матері вбачалася впевнена перемога в прийдешність нового світлого життя, 

безперечно, з невпинною боротьбою. Виведеним образом Дніпрова Чайка 

поповнює галерею жіночих образів, створених Т. Шевченком (мати Алкіда з 

«Неофітів»), М. Горьким (Нилівна з роману «Мати»), С. Васильченком (образ 

Чайчихи з твору «Чайка» (в ранньому варіанті – «Мати»)). 

Отже, незважаючи на незначну кількість творів фабульної прози 

Дніпрової Чайки, можемо зауважити про її надзвичайне багатопроблемне 

тематичне вираження та неоднорідне за жанровою формою викладу епічного 

матеріалу. Традиційність прози межує з новаторськими прояви. Письменниця 

майстерно додає нових штрихів у розробці тем, опрацюванні сюжетів, 

конструюванні типів героїв, що сприяло значному доповненню загальної 

картини української малої прози кінця XIX – початку XX століть. 

Змодельованим художнім образам притаманна глибока народність, 

витонченість, рельєфна окресленість. Під час індивідуалізації образу 

письменниця послуговується такими прийомами: портретна характеристика, 

використання діалогів, внутрішніх монологів, підсумовуючих роздумів у кінці 

твору, які допомагають проникнути у внутрішній світ героя, дізнатися про його 

думки. Важливу виражальну функцію виконує пейзаж, який є не предметом 

зображення природи, а засобом передачі настроїв героїв і зумовлює емоційну 

атмосферу твору. 

Слушно зазначити, що авторка йде від побутового етнографізму до 

реалізму з вкрапленням імпресіоністичних способів художнього зображення – 

така стильова еволюція Дніпрової Чайки, світоглядні засади якої формувалися в 

річищі української літературної традиції кінця XIX – початку XX століть. 

3.2. Мовно-поетичне вираження новелістики 
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У творах фабульної прози Дніпрова Чайка виступає віртуозним 

майстром вживання розмовної народної мови та зразків народної творчості. 

Їхнє застосування залежить від закладеної ідеї, теми, а також від обраного 

образу, слугує як засіб увиразнення його мови, роду зайнятості або ж 

підкреслення чи то риси характеру, чи соціального стану. Почасти, з метою 

надання мові надзвичайної художньої образності, а сконструйованому образу 

досконалості та довершеності, письменниця звертається до різних 

стилістичних та образних засобів, за допомогою яких досягається поетичність 

її творів. 

Лексика оповідань охоплює різні прошарки лексичного складу мови. 

Номінативну функцію виконують слова як з конкретним значенням (дівчина, 

чоловік, зілля, вітер, соловейко, місяць, хвилі, книжки), так і з абстрактним 

(болі, муки, безсоння, млість, печаль, зневага, надія).  

За емоційним забарвленням переважають нейтральні слова (батьки, 

місто, дитина, школа, церква, будівля), проте мають місце й слова емоційно-

експресивної лексики (рученята, зірочка, гарненьке, здоровенький, велична, 

маленька, дітоньки, прегорда, ситеньке).  

За сферою вживання наявна як загальновживана лексика (обличчя, 

вулиця, сонце, дзвін, громада, весна), так і лексика обмеженого вжитку, 

зокрема діалектизми, які слугують засобом увиразнення мови персонажів та 

підкреслення їхньої приналежності до певної місцевості: приведенція, 

недоступа, пришмалить, кудовчить, шкельця, хвершал, слабовитий, виграшка, 

викрепити, пинжачок, струмент, пірник, берка, шкарлятина, хтіла, гискри, 

кумпанія. 

З метою позначення назв предметів та понять минулого, авторка 

вкраплює в прозові твори застарілі слова, зокрема архаїзми: очіпок, свитка, 

бричка, фурман, кашкети, сіряк, кревні, челядь, жандарм, писар, старшина, за 

допомогою яких відтворюється колорит змальованої епохи та надається мові 

чи то патетики, чи то іронічного забарвлення. 
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За походженням переважають слова корінної лексики, проте наявні й 

запозичені слова: веранда (англійське), акорди (італійське), аранжировка 

(французьке), контральто (італійське), тенор (італійське), сопрано 

(італійське), баритон (італійське), бас (італійське), меццо (італійське), тріо 

(італійське), комплімент (французьке), опера (італійське), п’єса (французьке), 

драма (грецьке), лицар (німецьке), манера (французьке), кар’єрист 

(італійське), віват (латинське), браво (італійське), овація (латинське), рецепт 

(латинське), панорама (грецьке), трамвай (англійське), станція (латинське) та 

інші. Зауважимо, що іншомовних слів у оповіданнях небагато, однак вони 

вжиті доречно й надають мові яскравого характеру. 

Варто зазначити, що значну досконалість художньому прозовому твору 

надає багата синоніміка, яка слугує уникненню повторів, точності висловленої 

думки, вдалому відтворенню руху, часу, простору. Зустрічаємо широкий 

спектр синонімів, що позначають рух та простір: «вийшла, посунула, дійшла, 

покотилась далі, піде, обійде увесь двір»; «пройшов, зупинився, оддихав, 

обійшов»; «плазують, корчаться, звивають»; «підхоплювались, приставали, 

ішли ходою»; звуки: «поїзд верескнув, дригнувся, посунув гудючи, 

шарахкаючи»; «заскрипіло, застогнало, одхилились»; «шепче, белькоче, говоре, 

наверзе, розкаже, куликають, заведе свою музику, улещає»; «сміються, 

скалять зуби, боки рвуть регочуться, аж лягають»; «цюкають, грюкотить, 

торохтить»; «загомоніли, заспорили, заглушили». Мають місце й антонімічно-

синонімічні пари: співає-ридає, раювати-помирати, а також дієслівні 

синонімічні пари: сміється-радіє, побігла-полетіла, красить-малює. 

До лексичних антитез (антонімів) Дніпрова Чайка звертається зрідка, 

проте їхня наявність дає можливість яскраво передати певні абстрактні 

протилежні за значенням поняття або напрям руху: «Живе людина: росте, 

радіє, горує, любить, ненавидить, хитрує, бореться, грішить, молиться – 

прийшла смерть і – зразу всьому тому край» («Вольтер’янець») [35, с. 41-42]; 

«То по правий бік дороги, то по лівий виразно малювалися на зеленому тлі 

купки молодиць, чоловіків, бабів у святковій одежі» («Вольтер’янець») [35, с. 
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38-39]; «Увільнені слухачі ˂…˃ півкругом оточили співачку, що ходила по 

мокрому піску кілька ступенів назад, вперед, то схилялась понад саму воду…» 

(«Тень несозданных созданий») [35, с. 54]; «Здоровісінька Настя росла-

наливалась, як те яблучко, а слабовита Вівдя хиріла, скніла, а все не хтіла 

вмирати» («Чудний») [33, с. 99]. 

У прозі письменниця досить часто звертається до фольклорного спадку 

народу. З вуст її героїв звучать прислів’я, прикмети, замовляння. За 

допомогою малих фольклорних жанрів, зокрема прислів’їв та приказок, 

майстерно трансформованих у канву художнього тексту, авторка відтворює 

багатовіковий життєвий досвід народу, його розум, погляди й настрої, влучно 

характеризує персонажів та їхні вчинки. У творах наявні такі прислів’я та 

приказки: «А хто сміється, тому не минеться…», «Та вже ж! молода та 

зелена, як у спасівку яглиця!», «…куди вже нам грішним з праведниками огірки 

їсти…», «Що дорого досталося, за тим і серце болить», «Мертвому гріб, а 

живому – хліб!». 

Дніпрова Чайка володіє широким арсеналом фразеологічних зворотів, 

які використовує як засіб індивідуалізації мови персонажів, опису їхніх 

характерів, дій, вчинків. Наприклад: «…як почне розказувать, так тільки вуха 

держи!», «…буханцями випроводив…», «…перебивається ˂…˃ з хліба на 

квас…», «…гостра на язик і на руку важка…», «…очі завше на солонці…», 

«…ні пари з вуст», «…усе перевертав думку, що цвяшком засіла йому в 

голові…» та інші. Такі фразеологізми слугують як стилістичний засіб влучної й 

дохідливої передачі думки героїв.  

Інколи з вуст героїв звучать народні прикмети та замовляння, що 

відображають демонологічні вірування народу. Знаходимо такі прикмети: 

«…на небі: чи ясні зірки – то то вже на мороз; чи моргають – то на вітер; чи 

з вухами місяць – то вже на люту зиму; чи ясна чумацька дорога, чи де змій 

огневий пролетить…» [35, с. 28] та замовляння: «Їхав рудий на рудому шляху, 

рудим конем», «Місяцю-місяченьку, молодиченьку, срібні твої ніжки, золотії 

ріжки! Спитайся у старого місяця, чи не боліли в нього зуби? Як не боліли, не 
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щеміли, то нехай так і в мене, раби божої, хрещеної, молитвеної, не болять, 

не щемлять», «Кукиш-кукиш! за кукиш коня купиш, кінь здохне, ячмінь 

пропаде» [35, с. 25]. Наведені зразки широко вживає баба Терещиха 

(«Знахарка»), що підкреслює її глибокі знання з ремесла знахаря, яким вона 

вправно володіла. 

З метою глибшого розкриття і яскравішого показу суттєвої ознаки 

предмета чи явища, письменниця звертається до багатьох образних засобів: 

епітетів, метафор, порівнянь, синекдохи, гіперболи, літоти. Вони слугують 

важливим засобом індивідуалізації та типізації життєвих явищ, оцінки їх 

письменником. 

Серед образних засобів активно вживаються епітети. Звертаючись до 

цього тропа, авторка підкреслює характерну рису певного предмета, надаючи 

йому нового звучання чи забарвлення. У фабульній прозі мають місце як 

зображувальні, так й оціночні епітети, які виражені здебільшого 

прикметником: добра нива, чиста блакить, величезний злотосяйний хрест, 

тяжкі обійми, химерні візерунки, півсонні виплески, свавільний бурун. 

Зустрічаємо епітети в позиції прикладки: п’яниця-жінка, король-баба, красуня-

жінка, первокурсник-студент, горе-життя, алмаз-самородок, що 

допомагають увиразнити зображені соціальні явища. Почасти епітети 

набувають метафоричного характеру: сумний ялівець, золоті віти, невсипущі 

осокори; гіперболічного: пекельного полум’я, велике серце, без краю ясний та 

глибокий погляд, безкровне личко, невмирущої чулості, гріх смертенний, 

діамантова чеснота, тяжкий вибух, болісний стогін; іронічного: 

червонопикий підрядчик, вовче сумління. Використовуються й епітети на 

позначення кольору, що допомагають відтінити кольорову гаму того чи іншого 

предмета: оксамитові хвилі, біляста смуга, ясно-рожева зірниця, русява 

голівка, червоно-золотим промінням, блідого місяця, фосфоричні скалки. 

Визначне місце в прозових творах займають постійні епітети, що надають мові 

поетичності та максимально наближують її до народної: сива голова, густі 
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чорні брови, тонкі вуста, небо високе, високе, чисте та синє, ясному сяйві, 

високий стан, гострий слух. 

Досить масштабно звертається письменниця й до такого тропа, як 

метафора, що є одним із засадничих засобів у її творчості. Дніпрова Чайка 

виступає віртуозним майстром розкриття сутності одних явищ через інші за 

схожістю чи контрастністю: «…вся веранда разом воскресла у ясному білому 

сяйві…» («Тень несозданных созданий») [35, с. 46]; «...місяць дивиться йому 

прямо в вічі…» («Знахарка») [35, с. 32]; «Журба, роками вигодована, холодною 

змією вилася в тому безнадійному співові» («Тень несозданных созданий») [35, 

с. 53]; «…яснорожева пелена окрила весь західний край неба, чорними 

візерунками виступають на ній дерева старого панського садка» («Уночі») 

[35, с. 87]. 

Часто метафори поєднуються з простими влучними порівняннями, що 

надає відтвореним картинам нового художнього вираження: «…стара верба у 

Чумаковому городі хитає сивою головою, наче дід, та щось розмовляє з 

криницею, що в неї під корінням…» («Знахарка») [35, с. 23]; «Каганець горить, 

моргає, вітер у комині так і виє, як голодна собака…» («Знахарка») [35, с. 27]; 

«…у мене ця думка ніколи й не засинає: точить та й точить, як той шашіль, 

невгаваючи. А в їх думки неначе дрімають, часом лупне очима та й знов 

закуняє» («Вольтер’янець») [35, с. 36]; «Чистий дівочий сопрано, мов золотою 

ниткою, прорізав оксамитно чорну тишу, змовк, а його чисті відгуки ще немов 

пливли та, вібруючи, розтавали» («Тень несозданных созданий») [35, с. 52]; 

«…скривджена душа стогне собі нишком та, як рабиня, нишком же плете 

хитрі тенета…» («Тень несозданных созданий») [35, с. 58]; «…думки невеселі 

тим часом снують-обсновують серце, мов павутинням» («Чудний») [33, с. 

89]. 

Зображені предмети навколишнього середовища, а також абстрактні 

явища та природа персоніфікуються, звучать в унісон з настроями людей, 

їхніми діями, вчинками, передаючи їхній стан, найтонші порухи душі: «У 

величній тиші лиш море шуміло та неспокійні метелики бились. І як ті ж 
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метелики, тремтіли думки й питання: «Хто винен? За що? Так де ж правда?» 

А ніч, а море, а тиша одмовляли на те питання, та тільки невтямки була їхня 

одвічна розмова» («Тень несозданных созданий») [35, с. 45]; «І знов поринули 

згуки, понесли на крилах над морем українську душу, а вічне море притакувало 

їй тихими оплесками» («Тень несозданных созданий») [35, с. 55]; «Море 

мовчало зовсім, приспане тихою ласкою ночі; мовчали дерева у сонному 

повітрі, мовчали і люди, перейняті гарячою промовою» («Тень несозданных 

созданий») [35, с. 58]; «Широка хвиля народу линула з церкви й річками 

розлилася по вулицях» («Хрестонос») [30, с. 21]; «…тільки сонечко прокралося 

нишком у пустку й щиро голубить русяву голівку» («Хрестонос») [30, с. 22]. 

Водночас олюднена природа надає відтвореним подіям таємничості, 

поетичності, художньої довершеності: «Чорна, оксамитно чорна ніч великими 

очима ззиралася з чорним морем, яке сьогодні не гуло, не гриміло, а тихо-

пестливо зітхало, вкладаючись спати ˂…˃ Мокрий пісок не шамотів, 

рябенька жорства не розмовляла, як під часи денного прибою» («Тень 

несозданных созданий») [35, с. 43]. 

Досить часто в прозі Дніпрової Чайки зустрічаємо такий троп, як 

порівняння, за допомогою якого зіставляються предмети і явища різних 

несумісних на перший погляд сфер, дій, рухів, вчинків, переживань, 

зовнішності людини з особливостями тварин, комах. У творах переважають 

здебільшого прості порівняння, проте вони образні, почасти вихоплені з 

народних вуст: «…хата ˂…˃ похилилась набік, як стара баба», «…такий 

бравий та кароокий, наче полковник який…», «…виглядає у віконце, наче та 

сова…», «…в голові та думка й крутиться, мов чортеня перед утренею», 

«…дівчина, як та рибка, тріпоче…», «…комиш з криші висить аж до вікон, 

наче очіпок у старої та нечепурної баби…» («Знахарка») [35, с. 23-31]; 

«…мерехтіло, як світляк перед Купайлом, зелене світло», «…доносився, як 

тихе дзюрчання води, м’який голос…», «Читання на веранді пливло, мов той 

струмок…», «…сльози, як літній дощ крізь сонце, бігли по виду…», «На 

веранді, як тая нетля, крутилася жвава розмова…», «Сидить, як ідол, з очей 



159 

 

 

гискри, у бровах сам чорт ховається, і ні пари з вуст» («Тень несозданных 

созданий») [35, с. 43-51]. Подеколи зустрічаємо й складні порівняння, які 

вживаються для підкреслення опису тої чи іншої риси обличчя: «…лиш рухливі 

ніздрі, як у доброго коня, двигтять і роздимаються та брови часом 

стрепенуть гнівом, мов блискавкою» («Тень несозданных созданий») [35, с. 

47]. 

У прозі письменниця звертається до такого різновиду метонімії, як 

синекдоха. Такий засіб поетичного мовлення допомагає їй надати певної 

переваги зображеному явищу чи відтвореним подіям. Зокрема, для надання 

особливої ваги громади в житті Гаврила, Дніпрова Чайка наділяє її одним 

великим серцем: «Широкий гомін розлігся по цвинтарю: то зітхнула громада 

своїм великим серцем!» («Хрестонос») [30, с. 40]. Подібна ситуація відтворена 

в оповіданні «Тень несозданных созданий», у якому гурт людей сміється 

одночасно: «…вся кумпанія аж у долоні заплескала на такий пишний фінал і 

зареготалась односердно» [35, с. 49]. Зустрічаємо випадки заміни однини 

множиною, наприклад, з метою підкреслення значимості досить поширеного 

на той час декадентського напряму: «Хіба всі оті Бальмонти, Гіппіуси і вся 

їхня братія варта доброго слова?» («Тень несозданных созданий») [35, с. 49]. 

У творчій лабораторії прози Дніпрової Чайки має місце й такий 

різновид тропа, як гіпербола. Метою його використання слугують епізоди, в 

яких у перебільшеному вигляді відтворено певне соціальне явище, переданий 

психологічний стан героя, його дії, думки: «Викликає, а сама така перелякана, 

аж біла.  

Виходжу, дивлюся – мара! Степанове гостре обличчя стало ще 

гостріше, блідий, як смерть, руки й ноги тремтять, волосся настовбурчене» 

(«Вольтер’янець») [35, с. 38]; «Адже ж я ось думаю, я обсягаю думкою весь 

світ…» («Вольтер’янець») [35, с. 42]; «День при дні працювала вона ˂…˃ і 

щодалі – глибше поринала у безодньою шахрайства та безсумлінності…» («Чи 

сквиталася?») [35, с. 66]. 
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Проте зверталася авторка й до протилежного за значенням гіперболі 

тропа літоти, який допомагав у зменшеному вигляді підкреслити трагізм 

внутрішнього стану героя чи відтворити його соціальне становище: «Пані 

Леговська, молода ще удова по славному інженерові, звелася на воскову 

свічку» (Чи сквиталася?») [35, с. 64]; «Ще й парубком, кажуть, був він 

худорлявий, а що після 10 років у такій сім’ї, то звівся на скіпочку, усе 

частіше став занепадати на груди…» («Вольтер’янець») [35, с. 36]. 

З надзвичайною майстерністю письменниця використовує й такий троп 

поетичного мовлення, як оксюморон. Шляхом поєднання різних за значенням 

понять створюються оригінальні вирази, які надають новому зображеному 

явищу урочистого звучання: «…серед величної тиші луною розлігся чийсь 

хрипкий ˂…˃ голос» («Хрестонос») [30, с. 18]; «Ожила й німа все літо 

церква…» («Хрестонос») [30, с. 28]; «Часто-густо було батько й дочка без 

речей дивилися одне одному в вічі, наче мовчки розмовляли із собою» 

(«Чудний») [33, с. 103]. 

Для авторського стилю притаманні такі стилістичні фігури поетичної 

мови: паралелізм, еліпсис, інверсія, риторичні звороти. Їхнє використання 

сприяло характерній побудові речень, фраз, а також вплинуло на темп та 

інтонацію мови. 

В епічній прозі Дніпрової Чайки наявний такий стилістичний засіб, як 

паралелізм, до якого вона звертається з метою створення асоціативного ряду 

між історичними подіями та природніми явищами: «Ще зверху все було по-

старому, так наче надворі сніг ще лежить, дерева голі, а вже скрізь 

дзвенять-дзюрчать струмки потай попід снігом. Так і на людях. Ми, батьки, 

мусили нижче сідати, не спиняти своїх молодих дітей» («Революціонер») [35, 

с. 128]; «Та й часи поставали інші, ніж попереду. Як напровесні ще крижана 

покрівля сковує води й землю, а попід снігом уже риються дрібнесенькі 

струмочки та роблять потай свою роботу до недалекого сонячного 

воскресіння – так причаївшись потайки, але невпинно йшла підготовка до 

революції робота. Як пташка з вирію, як метелик, звідусіль налітали якісь 
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невідомі друзі, що несли з палким словом своїм новий світ у темні кутки»  

(«Месниця») [35, с. 124]. 

Почасти письменниця вдається до такого стилістичного засобу, як 

еліпсис. Навмисно опускаючи слово чи словосполучення, вона досягає 

стислості вираженої думки, передачі напруженої дії. Наприклад: «Нешвидко 

він очутився від страшенного болю в тілі, обвів очима усіх, що з жалем і 

клопотом нахилились над ним і – закрив очі» («Хрестонос»), [30, с. 41]; 

«Похитає головою стара Векла, жахається, сперечається, не вірить – а там, 

гляди, пережує своїм непроворним розумом та вже й трохи прихильніше стає 

до синових думок» («Месниця») [35, с. 123]; «За плотом ляснуло батогом, 

свиснуло – і зараз через пліт перескочив засмалений хлопчик» («Чудний») [33, 

с. 90]. Як бачимо, такі еліптичні конструкції посилюють відтворений 

психологічний стан героя, в першому та другому прикладі, та надають 

динамічності дії, в другому прикладі. 

Поширений у прозі й такий стилістичний засіб, як антитеза. Завдяки 

йому авторці вдається шляхом протиставлення привернути увагу до соціальної 

нерівності між людьми, зобразити зовнішність героя, що різко зіставлялася з 

його внутрішнім станом. Наприклад: «…слабенька дитина росла собі мізерна 

та біла ˂…˃ Нарешті стала й ходити своїми гнучкими кривими ніжками, але 

тимчасом на спинці їй вирізався горбок.  

Щодалі горб ставав вищий, ручки й ніжки усе тонші, а гарна голівка з 

синіми очима набиралася такого розуму, що й 10-річному його б не зносити» 

(«Чи сквиталася?») [35, с. 65]. На антитезі побудовані роздуми діда Охріма про 

соціальну нерівність між панами та простим людом. Він говорить, що пани «не 

виробилися, не потомилися за день», а тут «цілий день працюй-працюй, та ще й 

оглядайся…» («Уночі») [35, с. 88-89]. 

З метою емфази дій та вчинків героїв, письменниця часто звертається 

до такої синтаксично-стилістичної фігури, як інверсія. Для її творчого почерку 

властиво розпочинати речення обставинами, а підмет вживати після присудка. 

Наприклад: «В такий день по м’якій куряві піскуватого шляху весело ступав 
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босими ногами стомляний, спітнілий, закурений подорожній» («Чудний») [33, 

с. 83]. Проте інколи на початок речення вона виносить означення та додаток, 

наприклад, щоб підкреслити хвилювання та повагу до сільської громади героя 

твору «Хрестонос»: «Бистрим поглядом окинув його Гаврило, та не хрест 

вабив тепер його…» [30, с. 40]. 

Прозу письма увиразнюють також і риторичні фігури. З метою 

підсилення трагізму чи передачі настрою героїв, авторка вдається до вигуків: 

«Ой-ой-ой! Божечку мій! Та за які ж гріхи ти мене так тяжко караєш?» («Чи 

сквиталася?») [35, с. 70]; «Ох-ох-ох! Усе мені ламає, усе болить, чи на негоду, 

чи що?» («Уночі») [35, с. 91]; «Вва-вва… – не може більше нічого промовити, 

так йому губи трусяться» («Вольтер’янець») [35, с. 38]; «Ого! Антоніна 

Павловна заговорила: се диво! – зауважив чорний бородань» («Тень 

несозданных созданий») [35, с. 49]. 

Дуже часто Дніпрова Чайка використовує таку фігуру, як риторичні 

запитання. Вони здебільшого слугують засобом відтворення внутрішнього 

монологу героїв, їхніх роздумів над подальшою долею. Наприклад: «З кожним 

ступенем вона (мати) важко вгрузала в пухку землю, бо вже й не бачила, що 

збилася з стежки і простує картоплищем; в голові у неї все крутилося: «Як 

же це воно буде? Що тепер станеться?»» («Чудний») [33, с. 86]; «То за що ж 

мене й бог карає, й люди карають, і ніхто не милує, – за що? ˂…˃ Та як же 

він, усе те бачачи, попускає лихій годині запосістись на чоловіка?» 

(«Вольтер’янець») [35, с. 35]; «У величній тиші лиш море шуміло та неспокійні 

метелики бились. І як ті ж метелики, тремтіли думки й питання: «Хто 

винен? За що? Так де ж правда?» А ніч, а море, а тиша одмовляли на те 

питання, та тільки невтямки була їхня одвічна розмова» («Тень несозданных 

созданий») [35, с. 25]. 

Оформляючи речення, письменниця звертається до такої фігури 

поетичної мови, як асиндетон (безсполучниковість), що дає можливість при 

необхідності в стислій формі викласти епічний матеріал. Навмисне вилучення 

сполучників між простими реченнями надає відтвореним подіям 
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уповільненого зображення та сприяє послідовній зміні понять: «По сусідніх 

дачах почала вештатися челядь. За горою свиснув далекий трамвай.  

Пора була розходитись. Городяни прощались, поспішаючи до поїзда, 

дачні розходились спати» («Тень несозданных созданий») [35, с. 62]; «Сивий 

туман закутав Кучугурівку. Даремне силкуються високі тополі вискочити з 

його, даремне верби простягають свої покарлючені гілки до блідого місяця: 

важкий, холодний туман налягає все більше…» («Хрестонос») [30, с. 32-34]. 

Проте авторка використовує й протилежну асиндетону фігуру полісиндетон 

(багатосполучниковість). Надмірне вживання сполучників у наведеному 

прикладі між називними реченнями надає розповіді розгорнутого змісту та 

впливає на мелодійність мови: «Панна Люня ще й не так уміє: і чарівна ніч, і 

таємнича розмова гілля, і оксамитна риза ночі, золотом вигаптувана, і 

квіткові душі, й думи лісові – чували!» («Уночі») [35, с. 93]. 

Таким чином, в епічній прозі письменниці відбилися найхарактерніші 

для художнього твору лексичні, образні та стилістичні засоби. Джерелами 

лексичного матеріалу для Дніпрової Чайки є багата синоніміка, діалектизми, 

архаїзми, запозичена лексика та зразки народної творчості. Вжиток слів точний, 

влучний, що слугує відображенню дійсності, колориту історичної епохи та 

увиразненню тієї чи іншої риси характеру героїв. Мова оповідань надзвичайно 

образна, метафорична. Наявна велика кількість художніх засобів у 

індивідуальній практиці письменниці засвідчує її багатство асоціативного та 

образного мислення, творчої уяви. Всі вживані лексичні, образні, стилістичні та 

синтаксичні засоби використовуються насамперед з метою надання образу 

яскравості та оригінальності, посилення та розширення його смислового 

навантаження. Водночас їхнє застосування впливає на експресивність, 

патетику, такт мови, що в цілому надає їй поетичного вираження. 
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ВИСНОВКИ 

У результаті проведеного дослідження можемо стверджувати, що 

творчість Дніпрової Чайки займає помітне місце в літературному процесі кінця 

XIX – початку XX століть. Проте як її художній спадок, так і творчий шлях не 

знайшли належного висвітлення в наукових дослідженнях за життя 

письменниці. Досить тривалий час її доробок не розглядався на тлі розвитку 

літературного процесу. Будучи талановитою та художньо сформованою 

особистістю, вона зробила неабиякий внесок у розвій української літератури 

межі століть. Її творчість увібрала в себе провідні тенденції загального 

літературного розвитку періоду кінця XIX – початку XX століть. Завдяки 

різносторонній діяльності, письменниця примножила досягнення у сфері 

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

перекладацькою та фольклористичною діяльністю, що особливо 

актуалізувалася на межі століть.  

Для її художньої спадщини притаманні найхарактерніші риси доби 

помежівʼя: глибока народність, філософська узагальненість, психологічна 

насиченість, ліризм, романтична спрямованість, морально-етична 

зорієнтованість. 

На творчому становленні митця відбилися властиві добі літературні 

течії: романтизм, реалізм, модернізм. Під їх впливом формувався ідіостиль 

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

до поглибленого психологізму, від романтизму до реалізму з вкрапленням 

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

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

модернізму. 

Всебічний аналіз творчого доробку засвідчив, що, незважаючи на його 

незначний обсяг, він відіграв помітну роль у розвитку літературного процесу 

помежівʼя. Різножанровий художній спадок письменниці суттєво доповнив 

загальні творчі набутки періоду зламу віків. Її творчість високо поцінована 

сучасниками, проте остаточного визнання за життя літераторка так і не 
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отримала, більше того, цей процес триває й донині. Від прижиттєвих відгуків, 

рецензій, зауважень, доволі докладних досліджень радянського періоду та 

якісно нових підходів сьогодення – такий тривалий процес становлять етапи 

дослідження творчого та життєвого шляху Дніпрової Чайки. Водночас не 

можна не помітити й позитивну тенденцію, адже зусиллями українських 

літературознавців на сьогодні маємо чимало матеріалу про письменницю, що 

дозволив зробити всебічний огляд художнього спадку та глибше з’ясувати її 

місце в контексті доби кінця XIX – початку XX століть. 

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

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

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

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

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

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

майстерно розробляла й жанрові новоутворення, зокрема в ліричній прозі 

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

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

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

жанрової палітри української літератури грані століть. 

Творам Дніпрової Чайки властива тематична різноспрямованість. Нею 

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

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

Серед набутків письменниці особливе місце посідає мала проза, завдяки 

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

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

традиційні риси письма з модерними. Новаторськими були її пошуки в ліричній 

прозі, зокрема в поезії в прозі, що принесли їй славу, проте вона мала певні 

здобутки й у новелістиці. 

Поезіями в прозі авторка засвідчила активну позицію щодо оновлення 

форми та художньої досконалості творів. У мистецькому експериментуванні 
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спостерігається синтез ліричного й епічного викладу матеріалу, синкретизм 

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

в прозі письменниці надзвичайно ліричні, досконалі за формою, написані 

яскравою, мелодійною мовою. Мають місце й новаторські прояви такої форми 

письма: поглиблені пейзажні замальовки, ускладнена метафоричність, 

філософський чи дидактичний підтекст, віршований розмір. Лірична проза 

різноманітна як за ідейно-тематичним вираженням, так і жанровою формою.  

Ідейно-тематичний зміст творів охопив низку проблем, що особливо 

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

поступово переходить до суспільно-політичних та громадських. Провідною ж є 

тема моря, що дає можливість презентувати Дніпрову Чайку як письменницю-

мариністку. 

У ліричній прозі виокремлюються такі жанри: оповідання-казка, 

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

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

Від прозаїчних творів, що наближені до зразків народної творчості, 

письменниця еволюціонує до вираженої форми поезії в прозі, в якій багато 

експресії, пейзажу, суб’єктивних переживань, високої міри умовності. 

Художній синкретизм жанрів, синтез епічного й ліричного сформували 

своєрідність її мистецького експерименту. 

У новелістиці літераторка послуговується традиційними епічними 

жанрами, зокрема починає писати нарисовими оповіданнями, проте згодом 

переходить до новелістичного оповідання. Від описовості еволюціонує до 

поглибленої психологічної характеристики героїв.  

У полі зору авторки перебуває село та образ селянина з його 

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

значно пізніше перед нами постає нова, молода діяльна революційно 

налаштована молодь. 

В оповіданнях переважають доволі традиційні теми, форми оповіді, 

сюжети, проте письменниця намагалася додати нових засобів та прийомів при 
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творенні героїв, певних яскравих штрихів при опрацюванні сюжетів, розробці 

тем, що сприяло доповненню загальної картини української епічної прози зламу 

століть. 

Дніпрова Чайка володіла майстерним індивідуальним стилем, котрий 

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

фольклорного багатства, влучно користувалась стилістичними засобами та 

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

переважають яскраві епітети, образні метафори, авторські порівняння. Символи 

та метаморфоза, що займають особливе місце у творчості літераторки, 

засвідчують її майстерне уміння відтворювати в символічній формі явища 

навколишньої дійсності подеколи крізь призму морально-етичних концепцій 

народу. Перенесення на терени ліричної прози віршованих розмірів надало їй 

ритмічності, мелодійності, співзвучності, що певною мірою вказує на талант 

письменниці до образного поетичного слова, надзвичайного чуття мови, такту, 

ритму. Лексика творів охоплює майже всі прошарки лексичного складу мови: 

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

лексичні антитези, а також і на індивідуально-авторські неологізми, 

використання яких сприяло досконалості творів, увиразнило мову героїв, 

вплинуло на глибше розкриття закладеної ідеї. 

Твори Дніпрової Чайки заслуговують на більшу увагу та докладніший 

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

вивчення як у вищій, так і середній школах. 
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