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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Важливим завданням новітнього етапу 

розвитку української літератури й літературознавства, що віддзеркалює 

найновіші тенденції суспільного поступу, є пошук шляхів вирішення 

нагальних питань, які стосуються інтеграції національного та регіонального 

літературознавства у світовий та європейський мистецький простір при 

збереженні етнічної й ментальної автентичності національної літератури. 

Невід’ємною складовою цього дискурсу є дослідження мемуарної спадщини 

митців слова українсько-польського пограниччя доби романтизму, період 

творчості яких відбувався у подібних історико-культурних умовах. 

Яскравою, але, на жаль, мало відомою зіркою в каноні правобережних 

мемуаристів ХІХ ст. є постать Єви Фелінської (1793 – 1859) – письменниці та 

громадського діяча українсько-польського культурно-історичного 

пограниччя першої половини ХІХ ст., авторки побутових повістей, спогадів 

та мемуарів, ґрунтовне вивчення яких сприятиме розвитку вітчизняного 

літературознавства й осмисленню не лише літературних, але й багатьох 

інших проблем сучасності – суспільно-політичних, історичних, освітніх, 

ґендерних тощо. 

Мемуарна спадщина Є. Фелінської, будучи складовою польської 

літератури Правобережної України й органічним сегментом української 

багатонаціональної літератури, представляє низку жанрових модифікацій, 

зумовлених регіональною специфікою еволюції проблематики, ейдології, 

генології мемуаристичного тексту. Дослідження проблематики дозволяє 

представити авторське бачення цілого спектру питань із позиції аксіологічної 

домінанти письменника та в загальному історико-літературознавчому 

контекстному вимірі. Ейдологія, що становить собою спосіб організації 

об’єктів – парадигму образів, презентованих в комплексі з основними 

мотивами, часопросторовими характеристиками, творчим задумом автора, 

робить можливим розкриття провідних рис письменницького методу та 
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дослідження параметрів культурних кодів, що актуалізуються у тексті. 

Окреслення генологічної системи допомагає вписати творчий доробок 

мемуариста в існуючий канон авторів і текстів відповідної епохи й 

літературного простору.  

Рівні проблематики, ейдології та генології, переплітаючись і взаємно 

доповнюючись, дозволяють провести комплексне дослідження мемуарних 

текстових масивів Є. Фелінської, а також дають право говорити про впливи, 

які зазнав автор у процесі власного творчого становлення, серед яких минулі 

події, представленні з ретроспективної точки зору, як такі, що відіграли 

провідну роль у формуванні особистості, тенденції, світоглядні ідеї, які 

піддаються осмисленню й перетворенню, оточення, що стає безпосереднім 

чинником розвитку майбутнього художника слова. У спогадах ці фактори 

акумулюються й викристалізовуються в цілісну систему авторського 

світогляду з характерно вираженою аксіологічною складовою, що дозволяє 

вийти на загальні концепції й тенденції розвитку епохи, яку презентує та 

інтерпретує мемуарист.  

Актуальність дослідження зумовлена низкою суперечностей, а саме: 

між теоретичним визнанням творчості польськомовних митців 

Правобережжя як органічної складової вітчизняної літератури та інерційним 

сприйняттям їх спадщини як доробку іншої культури; між традиційною 

декларацією важливості гендерної складової літературознавчих пошуків та 

відсутністю ґрунтовних досліджень літературних доробків жінок-митців 

українсько-польського пограниччя ХІХ ст., безперечною значимістю 

мемуарних текстів для об’єктивного висвітлення історико-культурного й 

суспільно-політичного тла минулої епохи та незначним числом наукових 

досліджень вітчизняної мемуаристичної літератури.  

Правобережна польськомовна література й мемуаристика зокрема 

своїм розвитком перш за все завдячують українським літературознавцям: 

В. Гнатюку [27] – теоретику польськомовної літератури Правобережної 

України ХІХ століття, Д. Чижевському [104] – досліднику української 
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багатонаціональної літератури, а також М. Брацкій [12], Ю. Булаховській [13; 

14], Р. Кирчіву [57; 58], Н. Петриченко [76], Н. Поплавській [78], 

Р. Радишевському [81].  

У цьому контексті важливо також обґрунтувати основні поняття, що 

використовуються сучасною наукою на позначення досліджуваного 

часопростору. До них, зокрема, варто віднести терміни «українсько-польське 

пограниччя», «українсько-польське помежів’я», «Правобережна Україна», 

«Правобережжя», що є синонімами, які вживаються для уникнення тавтології 

й позначають територію трьох губерній – Волинської, Київської та 

Подільської. «Поділля, Волинь і Україна – правий берег Дніпра» [34, c. 19], – 

пояснював російськомовному читачеві місце знаходження українського 

простору М. Грабовський. Він найбільш повно й об’єктивно репрезентував 

вітчизняний географічно-адміністративний устрій, етнічну спорідненість, яка 

протягом багатьох століть набула стійкого характеру, оригінальну культуру і 

разом з тим літературну традицію, нарешті, особливу правобережну 

ментальність, що наклала відбиток на всі сфери людського життя означеного 

простору. Термін Правобережжя, як зауважує В. Єршов є універсальним і 

найбільш вживаним вітчизняним онімом не тільки для позначення 

географічно-адміністративної території, але й певного сегменту української 

культури й літератури у цілому, яка включає певний ареал польськомовної 

літератури доби просвітництва й романтизму як складових 

багатонаціональної української літератури в тому числі [39, с. 195].  

Важливий внесок у розвиток теорії мемуаристики здійснили українські 

вчені Т. Гажа [19], О. Галич (аналіз еволюції української мемуарної прози)
 

[23], І. Веріго (висвітлення принципів художньої організації мемуарів)
 
[16], 

В. Єршов (дослідження поетики та парадигми мемуаристичних жанрів, їх 

модифікацій та дефініцій)
 
[44], В. Горобець [32], Л. Мороз [71], О. Скнаріна 

[87; 88] (систематизація поетичних особливостей мемуарно-біографічних 

текстів), Л. Оляндер (осмислення процесів мемуаризації волинського тексту)
 

[73; 74], О. Сухомлинов (етнокультурне моделювання мемуаризованої 
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літератури українсько-польського пограниччя) 
 
[91], І. Руденко (визначення 

місця мемуаристики в літературній критиці доби романтизму)
 

[86], 

С. Чорноус (розгляд модифікацій подорожніх жанрів)
 
[105; 106], а також 

дослідження табірної мемуаристики ХХ ст. Н. Колошук [61], мемуарних 

елементів у повоєнній прозі ХХ ст. Т. Довжок [36], української 

мемуаристики ХІХ ст. В. Пустовіт [80], воєнної мемуаристики ХІХ ст. 

Т. Томіліної [96], термінологічного апарату польської та української 

мемуаристики Л. Сучковою [92] та інші.  

До аналізу мемуаристики Є. Фелінської у літературознавчому та 

історико-культурному контексті зверталися М. Янік (стилістичні особливості 

«Спогадів із подорожі до Сибіру…» Є. Фелінської) [170], А. Кучинський 

(дослідження сибірського періоду заслання мемуаристки) [200], Х. М. 

Малговська (етапи створення «Спогадів із подорожі до Сибіру…») [205], 

Ю. Бахуж (особливості світовідчуття представників покоління романтиків, 

презентованих на сторінках мемуарів) [116], С. Буркот («Мемуари з життя» 

як приклад жанру подорожі літератури епохи романтизму) [123], 

З. Трояновичова (мемуарна спадщина Є. Фелінської у контексті сибірської 

романтичної літератури) [239], Я. Рудницька (літературні вподобання 

мемуаристки) [230], В. Сливовська (участь Є. Фелінської в «Союзі 

польського народу» Ш. Конарського та подальші наслідки для мемуаристки) 

[238], А. Рочко (емоційний аспект у «Спогадах із подорожі до Сибіру…») 

[228], І. Венгжин (проблематика «Мемуарів із життя») [244], С. Кравченко 

(нарис життя і творчості мемуаристки) [63], В. Єршов (особливості жанру 

мемуаристики Є. Фелінської) [44], М. Цвенк (життєвий і творчий шлях на 

основі архівних матеріалів) [129], О. Трофимова (постать видатної волинянки 

у контексті етнографічних студій Зхідного Сибіру) [98], О. Федута (вивчення 

питання жіночої емансипації ХІХ ст.) [101] та ін. Аналіз цих праць засвідчує 

той факт, що попри досить широкий діапазон звернень науковців до окремих 

проблем творчості Є. Фелінської, загалом її спадщина залишалася 

здебільшого на периферії сучасних літературознавчих студій, а цілісного 
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наукового дослідження мемуарів і спогадів письменниці досі не існувало. 

Отож, актуальність нашої роботи зумовлена потребою наукового осмислення 

художнього доробку Є. Фелінської, зокрема його проблематики, ейдології та 

генології.  

Характерною рисою текстів письменниці є поєднання історичних 

фактів, аналітичних дискурсів, розгорнутих екскурсів у минуле, роздумів, 

оцінних суджень, документально-публіцистичних нарисів у 

багатокомпонентний структурований текст, що вибудовує складний 

художній простір. Проблематика, до якої звертається авторка, та 

ейдологічний аналіз, який застосовує Є. Фелінська в процесі роботи над 

текстом, мають здатність до різнопланової інтерпретації та 

багатоваріативного потрактування. Вони дають змогу трансформувати 

уявлення про часопростір, як один з авторських варіантів реінтерпретації 

художнього простору, в якому об’єктивність переплітається з суб’єктивним 

чинником. Вивчення генології мемуарів та спогадів дозволять увести 

творчість Є. Фелінської в жанрову парадигму українського правобережного 

польськомовного літературного канону.  

Таким чином, актуальність, практична значимість і відсутність 

аналітико-узагальнюючих історико-літературознавчих досліджень цієї 

проблеми зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Мемуаристика 

Єви Фелінської: проблематика, ейдологія, генологія». 

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

Дослідження виконане на кафедрі теорії та історії світової літератури 

Навчально-наукового інституту філології та журналістики Житомирського 

державного університету імені Івана Франка відповідно до науково-

дослідницької теми «Онтологія літературного твору: теоретико-

методологічний та історико-літературний аспекти» у рамках комплексного 

плану роботи наукового центру «Універсум волинського тексту». Тему 

дисертації затверджено на засіданні кафедри теорії та історії світової 

літератури Навчально-наукового інституту філології та журналістики 
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Житомирського державного університету імені Івана Франка (протокол № 5 

від 16.01.2013 р) та Вченої ради Житомирського державного університету 

імені Івана Франка (протокол № 6 від 25.01.2013 р.).  

Мета дослідження полягає у здійсненні комплексного дослідження 

проблематики, ейдології та генології мемуарів та спогадів Є. Фелінської, 

з’ясуванні їх специфіки та структурно-композиційних характеристик. 

Досягнення мети передбачає реалізацію наступних завдань:  

−  дослідити теоретичні аспекти вивчення мемуаристики Є. Фелінської 

в діахронії та синхронії літературознавчого дискурсу;  

− здійснити поглиблений аналіз історико-літературознавчої структури 

проблематики мемуаристичних текстів Є. Фелінської;  

− проаналізувати ейдологічний вимір мемуарів та спогадів 

Є. Фелінської;  

− окреслити генологічні характеристики мемуарної спадщини видатної 

волинянки.  

Об’єктом дослідження є мемуаристика українсько-польського 

пограниччя ХІХ століття.  

Предмет дослідження – проблематика, ейдологія й генологія мемуарів 

і спогадів Є. Фелінської.  

Методологічною основою дослідження є теоретичні положення про 

діалектичну єдність національного й загальнолюдського, об’єктивного й 

суб’єктивного, об’єктивно-закономірний характер суспільних явищ, 

формування особистості в мультикультурному просторі; загальнонаукові 

принципи історизму, цілісності та об’єктивності. Дисертаційне дослідження 

ґрунтується на засадах комплексного підходу, що передбачає застосування 

низки методів: біографічного (дослідження впливу фактів із життя 

письменника на його творчість), культурно-історичного (забезпечення 

об’єктивності дослідження, врахування не лише фактів біографії митця, але й 

особливостей його світобачення та культурного оточення), філологічного 

(уникнення лексично-стилістичної двозначності при аналізі мемуарних 
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текстів), феноменологічного (з’ясування мовно-смислових джерел і 

психологічних передумов виникнення текстів), інтроспективного (розгляд 

мемуарних текстів як результату авторського самоспостереження).  

Теоретичну основу дослідження становлять філософські праці «Криза 

європейських наук і трансцендентальна феноменологія» (1935–1936) 

Е. Гуссерля про метод ейдологічної редукції [35], «Міф – Число – Сутність» 

(1994) О. Ф. Лосєва про визначення терміну «ейдос» [66], «Пам’ять, історія, 

забуття» (2004) П. Рікера про пам’ять як герменевтичну та феноменологічну 

категорію [84; 85], «Поетика простору» (1958) Г. Башляра про аналіз 

простору через призму феменології [3] та ін.; літературознавчі напрацювання 

«Форми часу і хронотопу в романі» (1975) М. Бахтіна [2], «Візія простору в 

старопольській ліриці (реконесанс)» (1982) Т. Міхаловської [207], «Простір і 

текст» (1983) В. Топорова [97], «Поетика древньоруської літератури» (1987) 

Д. Ліхачова [65], «Статті із семіотики та топології культури» (2002) 

Ю. Лотмана [67], «Креси» (1995) Я. Кольбушевського [187], «Креси, Сибір, 

література: досвід діалогу та універсалізму» (1995) та «Креси в літературі: 

митці ХХ ст.» (1996) за редакцією Е. Чаплеєвича та Е. Касперського, 

«Категорії час і простір у сучасному літературознавстві» (2002) Я. Маркович 

[68], «Польська мемуаристична література Правобережної України доби 

романтизму» (2010) В. Єршова [45], «Етнокультурний дискурс у літературі 

польсько-українського пограниччя ХХ ст.» (2012) О. Сухомлинова про 

теоретичну та практичну розробку проблеми простору, у тому числі – 

простору помежів’я [90]; «Живопис словом. Портрет. Пейзаж. Річ» (1974) 

Б. Галанова [20], «Парки романтиків» (1978) Р. Пшибильського [223], 

«Простори і пейзажі» (1994) Я. Кольбушевського [190], «Романтичний 

пейзаж» (1982) А. Ковальчикової [218], «До нашої землі. Подорожі 

романтиків» (1988) Я. Камьонкі-Страшакової [176], «Романтичне 

переживання природи: значення, вартості, стилі поведінки» (2007) 

Є. Кольбушевської про висвітлення ейдологічних сегментів та організації 

предметного світу [185]; «Література і звичай. Романтична хвороба в 
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мемуарах і документах І половини ХІХ ст.» (1971) Я. Камьонкi-Страшакової 

[178], «Мемуаристика і література», (1973) Б. Голенбіовського [164], 

«Мемуари в польській романтичній культурі» (1984) Ю. Бахужа [116], 

«Польська проза 40 – 80-х років ХІХ ст.: міф – історія – цінності» (2013) 

М. Брацкої про проблематику літератури епохи романтизму [12]; 

«Українська документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, ґенеза, 

перспективи» (2001) та «У вимірах non fiction: щоденники українських 

письменників XX століття» (2008) О. Галича [22], «Російська мемуаристика 

першої половини XIX ст.: проблеми жанру і стилю» (2007), О. Мишукова 

[69], «Основи теорії літературних жанрів» (2008) Т. Бовсунівської [6], 

«Російська військова мемуаристка (перша третина ХІХ ст.)» (2007) 

Т. Томіліної [96], «Польська література Волині доби романтизму: генологія 

мемуаристичності» (2008) В. Єршова про генологічний аспект досліджені 

мемуаристики [44].  

Комплекс використаних у роботі методів представлено: 

загальнонауковими методами (аналіз, синтез, аналогія, узагальнення, 

систематизація, порівняння), за допомогою яких було здійснено обробку 

мемуарних творів українсько-польського пограниччя та інших джерел 

дослідження; психологічними, які сприяли виявленню залежності мемуарного 

тексту від внутрішнього світу автора (естопсихологічний), сприйняттю 

мемуарів як результату самоспостереження самого мемуариста 

(інтроспективний), усвідомленню мемуарів як способу відображення 

особистісної емоційно-вольової сфери авторки, її почуттів, переконань, 

переживань, афектів, фрустрацій тощо (психоаналітичний); конкретно-

науковими, які допомагали здійснювати структурування досліджуваного 

феномену (історико-структурний), визначати місце творчості Є. Фелінської у 

контексті вітчизняної мемуаристики українсько-польського пограниччя 

(порівняльно-зіставний); літературознавчими, які сприяли виявленню 

залежності змістового чинника мемуарів від життєпису письменниці 

(біографічний), забезпечували науковий підхід до літературного аналізу 
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досліджуваних текстів (філологічний), доводили вплив на творчість автора 

його власних світоглядних позицій, історичних обставин епохи, соціальних 

та політичних упливів середовища (культурно-історичний), забезпечували 

інтерпретацію мемуарних текстів (герменевтичний), допомагали визначати 

специфіку аналізованих мемуарів і спогадів, їх фабули, персонажів, основних 

етапів і тла життєописання, змальованої наративної ситуації й ролі самого 

наратора (наративний). 

Обраний інструментарій сприятиме науковому осмисленню мемуарної 

спадщини Є. Фелінської, здійсненню її комплексного аналізу, розв’язанню 

сформульованих у дослідження завдань. 

Наукова новизна зумовлена актуальністю, метою та завданнями 

дослідження. У дисертації вперше у вітчизняному літературознавстві: 

 здійснено комплексний аналіз проблематики, ейдології та генології 

мемуарів і спогадів Є. Фелінської; 

−  окреслено генологічні характеристики мемуарної спадщини 

видатної волинянки; 

−  проаналізовано ейдологічний вимір мемуарів та спогадів 

Є. Фелінської.  

У дисертації удосконалено застосування літературознавчої термінології 

у контексті вивчення мемуаристики Правобережної України доби 

романтизму.  

Подальшого розвитку у дослідженні набуло бачення польськомовної 

літератури українсько-польського пограниччя доби романтизму як 

гармонійної частини багатоетнічної української літератури.  

У дослідженні уточнено значення низки термінів, серед яких ейдологія, 

ейдос, генологія, мемуаристика, українсько-польське пограниччя та ін.  

Теоретичне та практичне значення дослідження. Результати 

дослідження дозволять поглибити уявлення про роль і місце правобережної 

мемуаристики України, у тому числі спадщини Є. Фелінської в контексті 

польської мемуаристичної літератури доби романтизму. Матеріали 
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дисертації зможуть бути використані для написання наукових розвідок про 

літературний процес в України та Польщі першої половини ХІХ ст., для 

розробки курсів лекцій з історії української та польської літератури цього 

періоду та регіонального літературознавства.  

Особистий внесок здобувача. Всі результати дисертаційного 

дослідження отримані безпосередньо автором, а опубліковані наукові праці 

виконані без участі співавторів. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення 

дисертаційного дослідження доповідалися й обговорювалися на засіданнях 

кафедри теорії та історії світової літератури Навчально-наукового інституту 

філології та журналістики Житомирського державного університету імені 

Івана Франка. Основні положення дисертації були апробовані під час 

виступів і доповідей, виголошених автором на тринадцяти наукових 

конференціях:  

міжнародних – «Універсум Юзефа Ігнація Крашевського» (Житомир – 

Київ, 2012), «Польські, білоруські, російські та українські літературні 

зв’язки» (Луцьк, 2013), «Przemiany formuły emancypacji kobiet od XVIII wieku 

do dwudziestolecia międzywojennego» (Białystok, 2013), «Syberia infernalna – 

mity i oblicza rzeczywistości» (Karzimierz Dolny, 2013), «Славянские языки и 

литературы в синхронии и диахронии» (Москва, 2013), «Польська культура в 

контексті волинського тексту» (Луцьк, 2014), «Romantyzm 

środkowoeuropejski w kontekście postkolonialnym» (Warszawa, 2014), 

«Romantyczna i poromyntyczna syberia infernalna – mity i oblicza rzeczywistości, 

cz. II – Syberyjskie przestrzenie intymne» (Karzimierz Dolny, 2015); XII 

Международная научная конференция «Славянские литературы в контексте 

мировой», посвященная 750-летию со дня рождения Данте Алигьери и 85-

летию со дня рождения В.С. Короткевича (Минск, 2015); 

всеукраїнських – «Культурний простір Житомирщини-Волині ХІХ – 

ХХ ст.» (Житомир, 2012), «Бібліотеки у збереженні культурної спадщини 

людства» (Житомир, 2013), «Постаті землі Житомирської» (Житомир, 2015); 
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регіонально-краєзнавчих – «Навчальні заклади нового типу 

Житомирщини: від історії до сучасності» (Новоград-Волинський, 2012). 

Публікації. Основні положення й результати дослідження викладено в 

16 статтях, із яких 9 опубліковано в наукових фахових виданнях України та 

зарубіжжя, 5 – у матеріалах конференцій, 2 – в інших виданнях.  

Структура дисертації зумовлена загальною концепцією і завданнями 

дослідження. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків до 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (250 позицій). 

Загальний обсяг роботи – 205 сторінок, з них основного тексту – 180 

сторінок.  
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

МЕМУАРИСТИКИ Є. ФЕЛІНСЬКОЇ В ДІАХРОНІЇ ТА СИНХРОНІЇ 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО ДИСКУРСУ  

 

1.1. Творчість Є. Фелінської в контексті літературного процесу 

середини ХІХ ст.  

 

Правобережна польськомовна українська література доби романтизму 

репрезентує регіонально окреслену літературну підсистему національної 

меншини в загальноукраїнській літературній таксономії. Польськомовна 

література України, в свою чергу, є самодостатньою таксономією по 

відношенню до її складових, що власне її організують, – польських літератур 

Волині, Київщини та Поділля.  

Серцевинною класикою канону правобережної мемуаристики, її 

центром є, перш за все, «Мемуари» Ю. І. Крашевського, а також мемуари 

А. Анджейовського, Т. Бобровського, Е. М. Галлі, М. Грабовського, А. Грози, 

А. Єловіцького, Г. Жевуського, Є. Івановського (Є. Хеленіуша), 

Ф. Карпінського, Ю. Коженьовського, Ф. Новіцького, Г. Олізара, Н. Олізара, 

Т. Олізаровського та багатьох інших. Ім’я Є. Фелінської та її мемуарна 

творчість повернулися в коло видатних постатей та літературних явищ 

нашого краю [45, с. 67].  

Єва Фелінська – одна з найбільш відомих польських мемуаристок не 

лише Правобережної України, але й усієї Польщі доби романтизму, 

громадський та культурний діяч, педагог, активна учасниця таємного руху 

«Союз польського народу», очолюваного Ш. Конарським, одна з перших 

шляхтянок Російської імперії, висланих до Сибіру за свої національно-

політичні переконання.  

Народилася Є. Фелінська 26 грудня 1793 р. у с. Узноха Слуцького 

повіту Мінської губернії (тепер – тепер с. Узнога Клецького району, 
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Білорусь), де провела дитячі роки [тут і далі біографічні відомості подаються 

за: 119, с. 489;
 
40; 129]. У 1811 р. Єва вийшла заміж за Герарда Фелінського 

(25 вересня [44, с. 473] 1787 р. – 10 січня 1833 р.), шляхтича з Волині. Коли у 

1820 р. Герарда обрали депутатом 1-го департаменту канцелярії Волинської 

губернії, родина переїздить до Житомира.  

З 1831 р. сім’я мешкала в своїх маєтках Луцького повіту. Проте 

спочатку пожежа, а потім листопадове повстання змусили родину Фелінських 

виїхати до Галичини. Через рік вони повернулися, але важко хворий Герард 

помер, а Єва залишилася єдиним опікуном для шістьох своїх дітей, серед 

яких і Зигмунт Щенсни (1822 – 1895), майбутній видатний клерикальний 

діяч, Варшавський єпископ та мемуарист. Щоб забезпечити їх подальшою 

належною освітою, майбутня письменниця перевозить родину разом із 

хворою матір’ю до Кременця, повітового волинського міста, що залишалося 

центром польської думки й польського духу Правобережжя [18, с. 115]. 

Відомий Кременецький ліцей знаходився у стадії ліквідації, але уроки молоді 

ще давали його колишні професори, які пам’ятали золоту добу розквіту цього 

закладу. У Кременці Є. Фелінська швидко налагодила товариські стосунки з 

багатьма відомими містянами й знаменитими родинами, серед яких мати 

Ю. Словацького Соломея Бекю, а також Бобровські, Коженьовські, 

Чайковські та ін., які оселилися тут із того самого приводу, що й вона.  

Вважається, що з цього часу Є. Фелінська почала співпрацювати із 

Ш. Конарським. Але жодної відкритої згадки про свою діяльність 

мемуаристка не залишила ані на сторінках своїх творів, ані в приватній 

кореспонденції. Цей період діяльності Є. Фелінської в таємній організації 

«Співдружність польського народу» отримало назву, за визначенням 

М. Цвенк – «У колі конарчиків» за прізвищем організатора Ш. Конарського. 

Організація була заснована за ініціативи емісара польських емігрантських кіл 

3(15) червня 1837 р в м. Бердичіві Волинської губернії. Майбутня 

письменниця посіла місце секретаря, займалася закордонною перепискою та 

фактично була одною із довірених осіб очільника. Польський 
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літературознавець В. Сливовська підкреслює особливу роль, яку 

Є. Фелінської відігравала у цьому об’єднанні, говорячи, що «її вважали 

жінкою обдарованою незвичайним розумом і величезною силою характеру» 

[238, с. 24]. Є. Фелінська виконувала функцію глави «Жіночого товариства», 

яке створила в межах організації Ш. Конарського, діючи під псевдонімом 

«Скеля» та стала автором її програми й статуту. Через її руки проходила 

майже вся зарубіжна кореспонденція Ш. Конарського, у тому числі з 

Й. Лелевелем, одним із організаторів польського листопадового повстання 

1830 – 1831 рр. За участі Є. Фелінської у Кременці була заснована школа для 

дівчаток з бідних родин, учителями якої служили син і дочка Фелінської, й 

вона особисто теж навчала дітей читати [44, с. 475].  

19 липня 1838 р. Є. Фелінську було заарештовано. У результаті допитів, 

що проводилися у Вільно, а пізніше в Києві, генерал-губернатор Д. Бібіков 

визнав Є. Фелінську однією з найбільш активних учасниць змови і наполягав 

на засланні до Сибіру з позбавленням прав дворянства й конфіскацією 

маєтку. Однак цар Микола І визнав, що такий вирок вимагав би, щоб 

Є. Фелінська відповідала перед військовим судом разом із іншими 

учасниками руху, але подібне в ті часи вважалося невластивим по 

відношенню до жінок. Остаточним рішенням стало заслання Є. Фелінської 

«на довічне проживання» без втрати дворянства до Березова Тобольської 

губернії з конфіскацією маєтку, 23 березня 1839 р. майбутню письменницю 

етапували на заслання.  

У Березові Є. Фелінська провела два роки. Вбивчий для європейця 

клімат, печаль, туга й невпевненість щодо долі дітей (наймолодшій Вікторії 

було шість років), а разом із тим екзотичний простір Сибіру, побут корінного 

населення та мешканців містечка – все це пізніше стане основою «Спогадів із 

подорожі до Сибіру…».  

У 1841 р. Є. Фелінській дозволили переїхати до Саратова, де було 

написано й опубліковано статтю «Роздуми про поступ людства (Лист до 

видавця)» та низку побутових повістей, серед яких «Небога та тітка», «Пан 
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депутат» і «Герсилія». Три роки по тому, в 1844 р., отримавши помилування, 

мемуаристка повертається на батьківщину та, оселяючись у Воютині, 

починає працю на «Спогадами із подорожі до Сибіру…» та «Мемуарами із 

життя» – творами, які вписали її ім’я в анали правобережної культури та 

стали головним надбанням її творчості. 20 грудня 1859 р. у Воютині життя 

видатної волинянки обривається.  

Є. Фелінська відіграла провідну роль у громадському житті 

Правобережної України ХІХ ст., письменниця активно брала участь у 

найважливіших суспільних процесах, а після опублікування спогадів та 

мемуарів її ім’я у волинському краї стало відомим, а незабаром і 

легендарним.  

Видатна волинянка Є. Фелінська ввійшла в літературний процес 

середини ХІХ ст. статтею «Роздуми про поступ людства (Лист до видавця)» 

[184], яка пізніше була передрукована в посиланнях до другого тому 

«Спогадів із подорожі до Сибіру, перебування в Березові і Саратові» [151]
1
. 

Перша спроба майбутньої мемуаристки була реакцією на нарис 

А. С. Красінського з такою самою назвою, який був надрукований у 

«Літературному новорічнику» в 1838 р. У дебютній праці Є. Фелінська 

виклала свою думку з приводу модної на той час дискусії щодо поступу й 

загального розвитку суспільства шляхом еволюційних перетворень. Полеміка 

стосувалася твердження про вдосконалення людства через сам плин часу й 

перейняття досвіду попередніх поколінь. Як пише польський 

літературознавець та біограф Є. Фелінської М. Цвенк: «Ця стаття стала 

більше мірилом її таланту, аніж відіграла якусь роль у дискусії. 

Прихильність, із якою цю працю прийняли М. Грабовський та Л. Штирмер 

(автор доброзичливої рецензії), стала поштовхом до майбутньої літературної 

діяльності авторки» [129, с. 13].  

Історія виходу в світ спогадів Є. Фелінської доволі складна. У 1845 – 

1846 рр. на сторінках віленського «Athenaeum» були розміщені «Уривки із 
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щоденника, написаного в Березові» [152; 153]. У 1849 р. ці тексти доповнені 

й відредаговані вже під назвою «Спогади із подорожі до Сибіру…» знову 

побачили світ в «Athenaeum» [154–156]. У вступному слові редактора Ю. І. 

Крашевського зазначалося, що «Спогади з подорожі пані Фелінської, уривки 

з яких вже були опубліковані в „Athenaeum”, настільки пробудили загальну 

цікавість і з таким співчуттям були прийняті, що редакція попросила автора, 

щоб вона розмістила увесь текст на сторінках нашого „Athenaeum”. Таким 

чином частина тексту щоденника повториться, але ми впевнені, що наші 

читачі не будуть скаржитися на це й отримають у такий спосіб усю 

сукупність цих цікавих спогадів, єдиного у нас твору такого роду» [154, 

с. 86]. У 1850 р. уривки, які раніше періодично друкувалися в часописі, 

вийшли у Вільні окремою книгою під назвою «Спогади з подорожі до Сибіру 

та перебування в Березові» [157], а пізніше, у 1852–1853 рр., побачило світ 

трьохтомне видання [158–160]. Саме цей текст, який було доповнено та 

розширено розповіддю автора про життя в Саратові, про що свідчить і 

заголовок «Спогади з подорожі до Сибіру та перебування в Березові та в 

Саратові» (у подальшому «Спогади із подорожі до Сибіру…»), становить 

об’єкт нашого дослідження.  

Текст «Спогадів із подорожі до Сибіру…», перекладений англійською 

мовою К. Л. Ширмою, побачив світ у Лондоні в 1852 р. [148], окрім того 

відомо ще про два наступних перевидання у 1853 р. та 1854 р [149], [150]. У 

1855 р. на основі англійського перекладу в Копенгагені вийшла книга 

данською мовою [151]. У Парижі в 1857 р. було надруковано переклад 

французькою мовою, «Спогади із подорожі заслання в Сибір», здійснений 

О. Ходзьковою, а «Із Києва до Березова – спогади із заслання до Сибіру 

1839 р.» у скороченому варіанті того самого перекладача [141] були 

надруковані вже після смерті Є. Фелінської на сторінках «Журналу 

подорожей світом» (Париж), присвяченому географічним відкриттям.  

                                                                                                                                                                                           
1
 тут і надалі всі переклади художніх текстів та наукової літератури з польської та 

російської на українську мову здійснені дисертантом В. Білявською. 
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«Спогади з подорожі до Сибіру…» ще за життя авторки отримували 

позитивні рецензії. У «Познанському огляді» у 1851 р. у передмові до уривку 

із «Спогадів з подорожі до Сибіру…» видання 1850 р. було надруковано 

розлогу рецензію Л. Лукашевича. Поряд із досить прихильною оцінкою: 

«Спогади пробудили всезагальну увагу. З одного боку, гордий, патріотичний 

злочин, суворість кари, стан і вік авторки – її терпіння, покора, 

поміркованість <…>, з іншого ж, – детальний опис краю, до цього часу нам 

малознайомого, але призначеного на вигнання та смерть не одного 

польського серця – при цьому ж стиль, наповнений простотою, – все це 

поєдналося, щоб книгу можна було поставити в ряд цікавих творів нашої 

літератури» [110, с. 100], знаходимо й ряд зауважень. Незначні критичні 

коментарі стосувалися не досить літературної мови та невдалих, з точки зору 

рецензента, формулювань: «Ми радили б авторці переглянути деякі 

фрагменти, які або не досить стислі та зрозумілі, або занадто скидаються на 

порожню декламацію. Наприклад, не варто, християнці стверджувати, що 

„людина не знає, ані звідки вона прийшла, ані куди прямує”» [110, с. 100]. 

У 1851 р. Ф. Зелінський на сторінках часопису «Варшавська 

бібліотека» у розділі літературної хроніки, у статті присвяченій аналізу 

публікацій, які з’являються на шпальтах «Athenaeum», виділив тексти трьох 

авторів – «Спогади з подорожі до Сибіру…» Є. Фелінської, «Литва за часів 

Вітольда» Ю. І. Крашевського та «Листи з подорожі» К. Джевецького, 

зазначаючи, що саме твір пані Фелінської є найбільш вартісною окрасою 

журналу [248, с. 140]. Автор рецензії у висновках зазначає, що 

«проаналізувавши стільки уривків із твору Є. Фелінської, ми не вичерпали 

навіть найменшої частини всього цікавого, що знайшли» [248, с. 146].  

Ю. І. Крашевський, письменник та відомий видавець, у листі до 

редакції «Варшавської газети» писав, що другий том «Спогадів із подорожі 

до Сибіру…», який до цього часу був невідомий широкій громадськості, є 

доказом великого, наповненого свіжістю й природністю таланту, рідкісного 

сьогодні. Рецензент зазначав, що «Спогади із подорожі до Сибіру…» 
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Є. Фелінської – «це справжнє, перенесене на папір життя, яке ми з великим 

бажанням вдихаємо, бо віє від нього щирою, правдиво зображеною, а не 

наслідуваною правдою. Перший том зацікавлював нас як картина 

маловідомого краю, іншої природи, іншої цивілізації, іншого світу; у другому 

– ми вже значно ближче до домівки, де немає місця вражаючим новинам, але 

ми вивчаємо твір із величезним зацікавленням і дивуємося, як простий 

щоденник жінки, дні якої протікали майже без подій та великих змін, 

наповнений сердечністю життя <…>. Закривши книгу, ми протягом деякого 

часу відчуваємо наповненість тим життям, немовби ці долі були нашими 

власними. Немає тут жодної театральності, натягнутості, які розраховані на 

створення певного ефекту, все просте, щире, справжнє, а через ту ж саму 

простоту велике й дивовижно прекрасне» [193, с. 4].  

Автор рецензії акцентує увагу на окремих аспектах зображення 

суспільного життя у тексті, зауважуючи, що «Руська спільнота показана 

вибірково, а її відмінності від нашої показано досконало й виразно. Особливо 

добра й красива сторона цієї спільноти, яка все ще шанує всі сімейні й 

релігійні цінності, змальована особливо яскраво й по-новому» [193, с. 4]. 

Підкреслюючи оригінальність «Спогадів із подорожі до Сибіру…», Ю. І. 

Крашевський порівняв Є. Фелінську із С. Пелліко, італійським 

письменником: «Ми впевнені, що з численних майбутніх читачів „Спогадів” 

ніхто не заперечить оригінальної їхньої привабливості, кожен відчує миле 

враження й погодиться з нами, що це наш Сильвіо Пелліко. Я навіть надаю 

перевагу „Спогадам”, а не „В’язню”, бо там (у творі С. Пелліко – В. Б.) автор 

більше видимий, ніж людина, а сцени в них проявляються більше, ніж життя. 

У пані Фелінської це лише спогади, це тиха сповідь душі, проста, зворушлива 

й прекрасна» [193, с. 4].  

Найбільш ґрунтовну характеристику «Спогади із подорожі до 

Сибіру…» отримали в оцінці польського новеліста, мандрівника та 

публіциста З. Л. Фіша, який почав свій аналіз із твердження, що беручи до 

рук книгу, написану жінкою, робить це із пересторогою, не завжди корисною 
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для прекрасної статі. Критик пише: «Від рожевих пальчиків, які ведуть 

пером, від темних сплетінь літер, у яких прокидається думка й дивиться з 

паперу повними сенсу очами, одразу з’являється відчуття певної штучності. 

Воно усіх забавляє, якщо дійсно проявляється, або ж перетворюється на 

захоплення, коли його не зауважуємо. Так ми звикли говорити про розумові 

прояви прекрасної статі, але цього разу, приступаючи до характеристики 

невеличкої праці пані Ф., опиняємось у зовсім іншій ситуації» [162, с. 7].  

Варто зауважити, що оглядач на позначення «Спогадів із подорожі до 

Сибіру…» Є. Фелінської обирає доволі нетиповий термін для наукової думки 

середини ХІХ ст. – «dziełko», що можна перекласти українською, як 

«невеликий твір» доволі посередньої якості, який дозволяє говорити про 

натяк З. Л. Фіша на деяку несерйозність та письменницьку непрофесійність 

жінки-автора, а також звучить у дисонансі із означенням «dzieło», що означає 

масштабну наукову працю, труд, твір високої художньої вартості. У 

польському літературознавстві функціонує ще одна дефініція слова 

«dziełko»: художній невеликий за обсягом твір, – але так про «Спогади із 

подорожі до Сибіру…», які були проаналізовані на шпальтах «Варшавської 

газети» у 1853 р. та вже вийшли до того часу в трьох томах, говорити не 

доводиться.  

У подальшому аналіз поглиблюється. Автор показує трансформацію 

власних поглядів, послуговуючись надалі у стосунку до «Спогадів із 

подорожі до Сибіру…» Є. Фелінської терміном «витвір мистецтва», 

визнаючи високий художній рівень та належно оцінюючи масштаб 

проблематики, представленої на їх сторінках. З. Л. Фіш підтримує обраний 

мемуаристкою жанр спогадів та щоденника, зазначаючи, що «жодної кращої 

форми не можна було б знайти» [162, с. 8]. Критик відзначає також «чистий і 

простий» стиль оповіді, безпретензійні описи, які були написані «не для 

епатування публіки або ж неправди», особливо зворушливі «акорди почуттів 

та специфічну мелодику, які вібрувала над скорботною душею серед 

невимірних просторів пустелі» [162, с. 8]. Закінчуючи характеристику 
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«Спогадів із подорожі», автор робить висновок, що найсильнішою стороною 

твору є його написання без жодної претензії на письменницький авторитет, 

на який книга Є. Фелінської й сама мемуаристка, на думку З. Л. Фіша 

«безумовно заслуговує» [162, с. 8].  

Із попередньою рецензією перегукується оцінка твору Є. Фелінської, 

що з’явилася на сторінках «Щоденної газети» [163, с. 1]. Автори акцентували 

увагу на високому художньому рівні «Спогадів із подорожі» та доводили, що 

твір Є. Фелінської «відзначається влучним поглядом і моральним 

прагненням, є справжньою окрасою нашої літератури, тому рекомендуємо 

його кожному <…>. Ми очікуємо, що праця Є. Фелінської здобуде 

популярність, на яку в усіх відношеннях заслуговує, і незабаром ми 

побачимо її іноземні переклади» [163, с. 1].  

Львівському «Літературному щоденнику» [217, с. 655] анонімний 

автор, досліджуючи рефлексії поляків-засланців Сибіру, аналізує численні 

листи, щоденники та мемуари. Серед інших постатей згадується ім’я і 

Є. Фелінської та її «Спогади із Подорожі до Сибіру…». Анонімний рецензент 

зауважує, що зі зрозумілих причин твір «не дозволяє без перестороги 

відкрити усієї правди» [217, с. 655]. Критик порівнює працю мемуаристки із 

«розмовою в’язня із дорогою йому особою в присутності наглядача» [217, 

с. 655], додаючи, що окрім примусу, стриманості, занепаду патріотизму, надії 

й відсутності будь-яких суттєвих фактів, єдиним вільним та відкритим 

почуттям у «Спогадах із подорожі до Сибіру…» залишається релігійна 

відстороненість. Як висновок, зазначається у статті, що найкраще про Сибір 

та всі таємниці можна дізнатися з усних розповідей його колишніх засланців. 

Окрім того, згадка імені Є. Фелінської та її праці дозволила автору за 

принципом антитези вибудувати свою рецензію, що стосувалася передовсім 

спогадів Р. Петровського, які на противагу твору засланки Березова були 

«першим документальними свідченнями про Сибір, розказаними з 

неприхованою правдою та без жодних острахів» [217, с. 655].  
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У 1863 р. Я. Гордон, псевдонім М. Ятовта, мемуариста та літературного 

критика, оцінюючи «Спогади із подорожі до Сибіру…» Є. Фелінської, писав, 

що хоча вони й обережно та боязко написані під наглядом російської цензури 

наче подорож для задоволення, але «кожна сторінка видається зрошеною 

сльозами; кожної хвилини ніби чується материнський зойк за домом, за 

дітьми, за вітчизною» [165, с. 8].  

Від 1856 р. увагу критиків почав привертати наступний твір авторства 

Є. Фелінської – «Мемуари з життя» (1856 – 1859) [143–147], які були 

сприйняті громадськістю доволі позитивно. Перша рецензія, що з’явилася на 

сторінках «Варшавської газети», належить В. Пшибильському, польському 

письменнику, сибірському засланцю та емісару [224, с. 6]. Головна теза 

судження ґрунтується на тому, що життя жінки, протікаючи у звичному колі 

родинного затишку, не відзначається різноманітністю вражень та подій, які 

могли б зацікавити читача. Проте, на думку рецензента, у «Мемуарах із 

життя» Є. Фелінської звичайна буденність «має далеко більшу перевагу, бо є 

віддзеркаленням усіх змін, що відбулися у нашому щоденному житті, це 

скарбниця домашніх чеснот, з яких наступні покоління можуть вдосталь 

черпати рятівні приклади» [224, с. 6]. Саме постать мемуаристки та її 

життєва позиція стає центральним елементом відгуку, який наділений рисами 

емоційності та співпереживання. В уяві читача, на думку В. Пшибильського, 

має постати образ поважної жінки, яка, пройшовши крізь усі життєві 

негаразди та важкі втрати, зуміла зберегти ясне та погідне обличчя. Саме 

Є. Фелінська втаємничує молоде покоління у хвилі минувшини, надихаючи 

до любові та самопожертви [224, с. 6]. Варто зауважити, що автор рецензії, 

акцентуючи увагу на постаті мемуаристки, не звертається до суто 

літературознавчих аспектів «Мемуарів із життя» Є. Фелінської, що 

пояснюється оглядовістю статті, метою якої було узагальнити найцікавіші 

літературні новинки 1857 р.  

Дещо менш прихильно відгукнувся про твір Є. Фелінської 

М. Балінський, один із засновників «Варшавської газети»: «як вид 
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літератури, вони (йдеться про мемуари загалом – В. Б.) дуже приємні для 

читання, а подекуди, правдиво представляючи становище спільноти й 

зображуючи домашнє життя, стають навіть поважними. <…> Твір пані Є. Ф. 

має власні переваги й корисні риси» [108, с. 6]. Проте М. Балінський пише, 

що «надмірна балакучість», «зайві подробиці, які не цікаві загальній масі 

читачів» та «деталі, які не варті запам’ятовування» роблять «Мемуари з 

життя» Є. Фелінської занадто об’ємними. Рецензент зауважує, що якби 

«третину усієї інформації викинути, то решта читалася б із більшою 

цікавістю й пробуджувала б співчуття до авторки» [108, с. 6]. 

До дискусії з приводу художньої та суспільної вартісності «Мемуарів із 

життя» Є. Фелінської на сторінках «Варшавської газети» долучився Ю. І. 

Крашевський. У «Листі до редакції» видатний критик писав, що про твір 

мемуаристки мало хто вже говорив, але подібна тиша, з якою його 

приймають, є в цілому хорошим знаком. Рецензент зазначав: «Я боюся 

шалених аплодисментів при виході нового твору, бо після них найчастіше 

наступає холодне збайдужіння, а після такого уявного холоду, нерідко 

приходять запізнілі співчуття» [109, с. 3]. Так було, стверджує Ю. І. 

Крашевський, із «Спогадами із подорожі до Сибіру…» Є. Фелінської, які 

зараз перекладені багатьма іноземними мовами. Рецензент додає: «Ці 

спогади дивують пронизливою справжністю, щирістю й ароматом нашої 

старошляхетської доброзичливості; вони посміхаються нам картинками з 

минулого, які читач бачить саме в такій послідовності, як їх розставило 

життя, а не для показово передбачуваного ефекту. Хоча Є. Фелінська описує 

їх детально, особливо звертаючи увагу на дрібниці, це не стомлює, не 

мучить, бо в цьому є привабливість книги, в ненаслідуваній простоті її 

стилю. Ми не перегортаємо сторінок, щоб швидше чогось довідатися, ми 

смакуємо кожну з них, і на останній нам сумно розлучатися зі світом, який 

здається нам давно знайомим і приязним» [109, с. 4]. 

У праці «Кілька нарисів із літератури та суспільства 1848 – 1858 рр.» 

щодо «надмірної балакучості» в «Мемуарах із життя» Є. Фелінської 
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Л. Семенський зауважував, що великий обсяг не є позитивною рисою, 

особливо, якщо це стосується мемуарів і т.д., адже «який у пана В. був ніс, чи 

які очі були у пані К., хто в якому фраці ходив, хто які сукенки одягав – кого 

це цікавить?» [231, с. 195–196]. Проте рецензент досить високо оцінив твір, 

який, на його думку стосувався передовсім сфери «дитячих іграшок, <…> 

товариських забав, весіль, іменин» [231, с. 195–196]. Автор відгуку 

підкреслював уміння Є. Фелінської звертати увагу на функціонування різних 

форм громадського життя минулого та на здатність мемуаристки аналізувати 

впливи, що призвели до перемоделювання суспільства від старошляхетської 

доби до першої половини ХІХ ст.  

Детальність та скрупульозність у зображенні довколишньої дійсності, 

які не залишали байдужим жодного з критиків, пізніше зробили мемуари 

Є. Фелінської джерелом неоціненних відомостей із життя польської громади 

в Литві та на Волині кінця ХVІІІ ст. і перших десятиліть ХІХ ст. Наступні 

покоління, для яких проблема національного самоусвідомлення постала 

особливо гостро, мали змогу віднайти в «Мемуарах із життя» Є. Фелінської 

аксіологічні орієнтири для свого подальшого розвитку та становлення.  

Вихід у світ «Спогадів із подорожі до Сибіру…» (1845 – 1850), а 

пізніше їх перекладів іноземними мовами, та «Мемуарів із життя» (1857 – 

1859) Є. Фелінської залишили помітний слід в літературному житті середини 

ХІХ ст. Рецензії на твори волинської мемуаристки виходили на сторінках 

багатьох престижних часописів, серед яких «Атенеум», «Варшавська 

бібліотека», «Варшавська газета», «Літературний щоденник», 

«Петербурзький тижневик», «Познанський огляд», «Щоденна газета» та ін. 

Мемуари та спогади ставали об’єктами зацікавлення відомих 

тогочасних критиків: М. Балінського, Я. Гордона, Ф. Зелінського, Ю. І. 

Крашевського, Л. Лукашевича, Л. Семенського, В. Пшибильського, З. Л. 

Фіша та ін. Проте літературне життя другої половини ХІХ ст. і практично 

всього ХХ ст. стало часом забуття для творів та й власне самої постаті 

мемуаристки, що дозволило М. Цвенк назвати один із розділів монографії 
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про видатну волинянку «Історією літератури без Є. Фелінської» [129, с. 11–

37]. Серед особливостей «Спогадів із подорожі до Сибіру…» сучасники 

мемуаристки відзначили простоту стилю та прозорість структури, 

оригінальність теми та унікальність зображеного екзотичного простору 

Сибіру. Ці риси зробили твір популярним та затребуваним, про що 

дозволяють говорити численні перевидання й переклади багатьма мовами. 

«Мемуари з життя» Є. Фелінської характеризувалися важливою суспільною 

проблематикою, тяжінням авторки до аналітичних викладок та розлогих 

описів. Найбільшою вадою тексту сучасники письменниці вважали занадто 

великий об’єм та детальність у змалюванні побуту, хоча саме ця риса зробила 

«Мемуари з життя» Є. Фелінської важливим джерелом буття громади 

українсько-польського пограниччя для дослідників ХХІ ст.  

 

1.2.  Спадщина Є. Фелінської як явище літературно-критичного 

дискурсу ХХ – ХХІ ст. 

 

Мемуарна література Правобережної України доби романтизму, 

представлена широким спектром митців, серед яких А. Анджейовський, 

Ш. Аскеназі, Г. Блендовська з Дзялинських, Т. Бобровський, В. Борейко, 

М. Галлі, К. Гейнч, М. Грабовський, А. Гроза, Т. Т. Єж (З. Мілковський), 

А. Єловіцький, Г. Жевуський, Є. Івановський (Є. Хеленіуш), Ф. Карпінський, 

К. Качковський, А. Н. Коженьовський, К. Козьмян, Ш. Конопацькогий, Ю. І. 

Крашевського, Вл. Міцкевич, К. Міцовський, Ю. У. Немцевич, Ф. Новіцький, 

Г. Олізар, Н. Олізар, Т. Олізаровський, С. Осташевський, Я. Д. Охоцький, 

Ю. Охоцький, А. Павша, Т. Падалиці (З. Фіш), А. Пжездецький, 

Р. Піотровський, Г. Пузиніна, К. Ружицький, К. Сенкевич, Є. Фелінська, 

А. Хжонщевський, М. Чайковський, А. Є. Чарторийський тощо, у ХХ – 

ХХІ ст. набуває нових вимірів дослідження в літературознавчих студіях як 

українських, так і закордонних авторів.  

«Спогади з подорожі до Сибіру…» та «Мемуари із життя» 

Є. Фелінської у літературознавчому процесі кінця XIX – ХХ ст. перебували 



28 

на периферії наукових досліджень. Ім’я письменниці, як авторки кількох 

повістей, побіжно згадував А. Зданович, польський письменник та критик, у 

тексті «Нарису подій польської літератури» (1877). Найважливішим твором 

він уважав «Спогади з подорожі до Сибіру…», високо оцінюючи хорошу 

манеру оповідання, гарні описи, привітну простоту та привабливість. 

Дослідник писав також про «цікаві мемуари, які є хорошим джерелом 

інформації для історії з недавніх часів» [247, с. 363–364].  

У праці М. Яніка «Польська сибірська література» (1907) було 

проаналізовано як твори різних авторів, так і їхній життєвий та літературний 

шлях. Серед багатьох постатей з’явилося ім’я й Є. Фелінської, як авторки, 

яка, на думку вченого, має видатний письменницький талан та 

спостережливість. Критик пише про «Спогади із подорожі до Сибіру…» як 

про нотатки, що стосуються як вигнанців, так і російського суспільства в 

Сибіру та Європі в цілому. Автор наголошує, що «Спогади із подорожі до 

Сибіру…» є «дуже динамічними та захоплюючими», підкреслює, що 

Є. Фелінська не без цікавості пише й про остяків (застаріла назва корінного 

народу Сибіру), а в текст уводить кілька остяцьких народних казок, які 

дозволяють пізнати характер, релігійні обряди, вірування цього народу [170, 

с. 48]. Спогади, як наполягає автор, «написані у формі нотаток-хронік, що не 

дозволяє докладно передати головний зміст, оскільки вони становлять собою 

переважно спостереження й рефлексії [170, с. 48]. М. Янік писав, що життя 

Є. Фелінської на засланні протікало без особливих пригод, що вона «стала 

тихою жертвою, яка добровільно та з великою гідністю віддалася долі, 

звертаючи свої думки в сторону вітчизни й родини» [170, с. 49]. 

Наступного разу «Спогади із подорожі до Сибіру…» з’явилися на обрії 

літературознавчого дискурсу лише в 1972 р. в контексті досліджень 

А. Кучинського, який підкреслив етнографічні зацікавлення Є. Фелінської та 

оцінив ретельну «інвентаризацію культурних рис пізнаваних етнічних груп» 

[200, с. 260]. Надану спогадам форму щоденника вчений визнав ідеальною, 

адже вона дозволяє наблизити зображення краю, людей та подій без їх 
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викривлення в процесі літературної обробки, що в результаті становить 

«багате на матеріал фактографічне джерело для істориків та етнографів» 

[200, с. 257].  

Досліджуючи спогади непрофесійних письменників, які пізніше 

присвятили себе літературній діяльності, польська дослідниця Х. М. 

Малговська згадала і про Є. Фелінську, як про «видатну письменницю, яка 

досконало володіла пером, авторку небанальних спогадів». Науковець 

зазначає, що мемуаристка знайшла себе у пізнанні сибірських просторів, 

нав’язуванні контактів із мешканцями Березова і корінними народами – 

хантами та ненцями [205, с. 81]. Х. М. Малговська намагалася дослідити й 

реконструювати роботу мемуаристки над «Спогадами з подорожі до 

Сибіру…», що полягало, на її думку, у пізнішому вдосконаленні авторкою 

сибірських нотаток, які стали основою майбутніх творів.  

У праці «Мемуарно-репортажні форми 40 – 50-х років ХІХ ст. (на 

периферії „Спогадів із подорожі до Сибіру…” Є. Фелінської)» [205, с. 75–86] 

Х. М. Малговська досліджувала умови, в яких починала писати мемуаристка, 

зазначаючи, що вирушаючи на заслання, Є. Фелінська не мала наміру 

описувати свою подорож, а приступивши до цього завдання, також розуміла 

ризик, що стосувався жанру, який рідко обирався тогочасною жінкою-

автором. Літературознавець дотримувалася думки, що волинянка ще на 

засланні почала вести розлогі нотатки, які стали хронікою контактів із 

мешканцями Березова, Саратова й корінними народами Сибіру та основою 

написаних пізніше спогадів.  

«Спогади з подорожі до Сибіру…» Є. Фелінської як приклад мемуарів 

епохи романтизму згадував відомий польський дослідник літератури 

романтизму Ст. Буркот, зазначаючи, що описи подорожей не належали до 

улюблених жіночих тем, адже вони вимагали від автора не лише 

спостережливості, легкості в обробці обсервацій, а також і різносторонніх 

знань. Є. Фелінська, на думку вченого, створила не лише твір із глибокою 

інформативністю та багатоаспектним фактажем, але й текст «виняткової 
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краси, що одночасно становив собою свідчення незвичного духовного 

загартування авторки» [123, с. 169].  

У 1993 р. в антології «Сибір романтиків», укладач З. Трояновичова, 

серед інших текстів була надрукована також і частина «Спогадів із подорожі 

до Сибіру…» Є. Фелінської, які дослідниця назвала «цікавими, але занадто 

об’ємними та дещо екзальтованими<…>. Написані під російською цензурою, 

– наголошувала вона, характеризуючи текст, – не могли мати 

мартирологічного характеру» [239, с. 321].  

В. Сливовська чи не вперше в сучасному польському 

літературознавстві присвятила Є. Фелінській окреме дослідження: «Думки та 

вчинки Єви з Вендорфів Фелінської» [238, с. 9–27]. Вчена представила 

біографію мемуаристки та звернула особливу увагу на її діяльність у 

підпільній організації «Союз польського народу» Ш. Конарського, перебіг 

судових засідань, вирок, перебування на засланні та подальшу долю авторки. 

Що стосується особливостей манери оповіді у «Спогадах із подорожі до 

Сибіру…», то науковець зазначає, що у творі «мартирологічна лінія 

зазначена досить дискретно, очевидно, не без упливу цензури. Але не лише 

цензура змушувала її (Є. Фелінську – В. Б.) тамувати ноту мучеництва, 

особливо щодо власної особи; це виникало передусім із її характеру, сильної 

волі, гартування якої з дитинства вона вважала своїм основним завданням» 

[238, с. 17]. 

У 2003 р. у праці «Світ спогадів Є. Фелінської», досліджуючи 

перебування видатної польки на засланні, А. Рочко зазначає, що не можна 

спогади Є. Фелінської зарахувати до сфери інтимної мемуаристики, як то 

зробили А. Вітковська і Р. Пшибильський у академічному виданні 

підручника «Романтизм», адже сфера внутрішніх переживань таких як біль, 

терпіння, страх у цьому творі є табу [228, с. 187]. У тематичному плані 

згадане видання охоплює літературу періоду від розділів Польщі до 

січневого повстання. У праці чітко простежується науковий стиль кожного з 
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співавторів: вибірковість матеріалів у Р. Пшибильського та прагнення до 

інформативного насиченні у А. Вітковської.  

У книзі «Кресовянки. Коло героїчних письменниць» М. Цвенк детально 

проаналізувала період заслання мемуаристки, звертаючись до найбільш 

дискусійних питань, що стосувалися уточнення найважливіших біографічних 

даних, як, наприклад, початок творчої діяльності авторки. На основі архівних 

даних, серед яких були й особисті листи, вчений досліджує стосунки 

Є. Фелінської та членів її родини на відстані, окреслює коло знайомств та 

зацікавлень, умови перебування, емоційний стан та аксіологічні орієнтири 

європейки у нетовариському сибірському просторі. М. Цвенк зауважує, що 

реконструкція й відтворення життєпису осіб не першого плану – це 

дослідження, на яке вказувала й сама Є. Фелінська, зауважуючи у мемуарах, 

що в пам’яті нащадків повинні залишатися не лише образи особливо 

заслужених осіб, але й тих, котрі власною шляхетністю заслужили на згадку 

[130, с. 52].  

Дослідження окремих фрагментів біографії Є. Фелінської переросло у 

монографію М. Цвенк, вперше присвячену непересічній постаті видатної 

волинянки. Книга містить п’ять хронологічно розділів. Окрасою видання 

стали календар із зазначенням основних подій із життя родини Фелінських, 

генеалогічне древо роду Вендорфів, кореспонденція, яку було надруковано 

вперше, а також додаток, що складається із фрагментів, які не увійшли до 

надрукованих текстів «Спогадів із подорожі до Сибіру…» [129].  

«Мемуари з життя» Є. Фелінської стали затребуваним об’єктом 

досліджень у другій половині ХХ ст., коли набули популярності наукові 

студії, що стосувалися розвитку регіональної, або так званої тоді кресової 

літератури. Ю. Бахуж визнавав мемуари одним із найважливіших проявів 

культурної активності, виразно спрямованої на публікацію [116 с. 137]. 

Дослідник зауважував, що мемуаристи середини ХІХ ст. не лише мали 

обґрунтовані причини писати, але ще й представляти власні спогади на 

розсуд громадськості. Вивчаючи мотиви, які керували бажанням 
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письменників ХІХ ст. вдаватися до написання мемуарів, Ю. Бахуж на 

прикладі творчості Є. Фелінської, говорить про те, що свої тексти вона 

писала під упливом передчування «раптового пришвидшення ритму подій у 

ХІХ ст.», що, власне, було характерне для світовідчуття багатьох культурних 

діячів того часу.  

Я. Рудницька в статті «Є. Фелінська – мемуаристка» зауважує, що 

наявні в «Мемуарах із життя» описи, відрізняються від романтичних, є 

безпосередніми й конкретними, головним героєм твору є шляхта толерантна, 

але станово герметична, яка кохається в розвагах – танцях, маскарадах, 

контрактах [230, с. 196–197]. Дослідниця, аналізуючи хронологічні межі 

твору, приходить до висновку, що північно-східні території Речі Посполитої 

й Волинь того періоду невідомі з безпосередніх свідчень, а тому «Мемуари з 

життя» мають «виняткову пізнавальну вартість» [230, с. 195].  

І. Венгжин визнавала «Мемуари з життя» Є. Фелінської цікавим 

джерелом інформації для історика звичаїв і традицій, а письменницю назвала 

доволі непересічною постаттю не лише з позицій літератора-повістяра, але й 

як літописця свого часу: «згадувані біографічно-товариські нариси, побутові 

дрібниці і приналежність авторки до настільки нечисленної групи 

провінційних письменниць періоду між повстаннями ХІХ ст., роблять її 

постать, якщо й не цікавою, то однак вартою згадки» [245, с. 74]. 

Літературознавець звертає увагу на комплекс проблем, представлених у 

«Мемуарах», серед яких найгостріше поставали соціально-економічні й 

політичні питання існування шляхетства в перші десятиліття ХІХ ст., що 

характеризувалися суспільною депресією, фінансовим занепадом, явищем 

ексдивізії – процедура стягнення боргів за рахунок нерухомої власності, 

конформізмом і деградацією.  

В українському літературознавстві чи не вперше про творчість 

Є. Фелінської заговорив В. Єршов у монографії «Польська література Волині 

доби романтизму: генеалогія мемуаристичності» [44], яка є вагомим 

дослідженням основних етапів розвитку правобережної польськомовної 
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літератури й соціально-історичних чинників, що сприяли її розвитку й 

функціонуванню як окремого самодостатнього явища культурного простору 

польсько-українського помежів’я. Розглядаючи життєвий і творчий шлях 

видатної волинянки, дослідник зазначав, що мемуарна спадщина 

письменниці є винятковим здобутком польськомовної літератури 

Правобережної України ХІХ ст. Мемуари Є. Фелінської, на думку вченого, є 

складно структурованим текстом, що містить безпосередньо мемуаристичні 

відомості, унікальні факти, оцінки, роздуми, розгорнуті публіцистичні 

пасажі, ґрунтовні аналітичні викладки та масштабні спостереження людини з 

державним світоглядом і власним поглядом на розвиток суспільної думки в 

державі. Об’ємні характеристики сучасників, аналіз політичного, духовного 

та громадського життя Правобережжя, рецепція польської суспільної думки, 

а також високі духовні та етичні пріоритети Є. Фелінської сьогодні підносять 

її мемуари до рівня найвидатніших творів волинських письменників [44, 

с. 476]. 

Окрему увагу літературознавець звертає на стиль авторки, який 

характеризується логічністю, простотою й високохудожнім викладенням. 

Ліричні переживання, одухотворені роздуми, підтверджені раціональними, 

логічними й обґрунтованими спостереженнями, задушевність розповіді 

авторки – все це, як пише В. Єршов, надає мемуарам неповторної 

оригінальності, винятковості [44, с. 476], а також – «Поетична особливість 

структурування художнього простору Є. Фелінської є тільки їй властиве 

органічне поєднання часу й місця, минувшини й сьогодення, події й 

особистості» [44, с. 478]. Творчість мемуаристки дослідник називає 

«серцевинною класикою канону правобережної мемуаристики, її центром» 

[45, с. 67]. Науковець відзначає, що Є. Фелінська досконало володіє всіма 

художніми прийомами організації мемуарного тексту. Вона майстерно 

вплітає нарацію у розповідь, вибудовує багатоголосся, емоційно й сильно 

впливає на читача чуттєвим мовленням. Постать Є. Фелінської згадується 

також у контексті волинських літературно-краєзнавчих студій 
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житомирського вченого, серед яких «Житомир Єви Фелінської» [40], та 

«Шпиталь сестер Шариток (Filles de la Charité) у Житомирі (За матеріалами 

волинської мемуаристики)» [47] та ін.  

Життєвий шлях і творча спадщина Є. Фелінської, передовсім її повісті, 

були досліджені С. І. Кравченко [63, с. 30]. Літературознавець зазначає, що 

вже після смерті письменниці у Вільні вийшла ще одна її книга «Пам’ятки з 

життя» (очевидно, маючи на увазі «мемуари»), де змальовано історію, побут, 

звичаї Волині та Литви кінця XVIII – початку XIX ст. Помилково авторка 

вважає, що «усі твори Є. Фелінської зберігаються лише в бібліотеках 

Вільнюса та Любліна» [63, с. 30], адже текстовий масив художньої спадщини 

мемуаристки доволі об’ємний, і в плані географічного місцезнаходження 

нараховує не одне місто, як у Польщі, так і в Україні, Литві, Білорусії, Росії 

та ін.  

Білоруський учений О. Федута у збірнику статей «Сюжети та 

коментарі» [101], подає короткі біографічні відомості про Є. Фелінську, 

звертаючись до періоду заслання мемуаристки. Відправною точкою у 

дослідженнях стали розповіді мешканців Пермі про Надію Дурову, відому 

«кавелерист-дівицю», які почула авторка «Спогадів із подорожі до Сибіру…» 

під час етапування до місця заслання. Науковець пише про умовну полеміку 

із сучасницею Є. Фелінської, з якою доля не дозволила зустрітися 

письменниці в реальності. Головна проблема – місце та функції жінки в 

тогочасному суспільстві. О. Федута зазначає: «Життя Є. Фелінської показує, 

що визвольна боротьба дозволяє залишатися жінкою, не передбачаючи 

маскарадної (з погляду польської письменниці) історії з переодяганням. Роль 

матері та роль борця, як виявляється, можна поєднати в реальному житті – і 

це те, що вдалося Є. Фелінській і не вдалося Н. Дуровій» [101, с. 111].  

Для російського літературознавства ім’я Є. Фелінської також 

залишається маловідомим і згадується найчастіше в контексті дослідження 

наукових і публіцистичних описів Західного Сибіру. Читачі мали змогу 

познайомитись із російським перекладом текстів мемуаристки лише на 
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початку ХХІ ст. [102], хоча про незвичну засланку було відомо давно. 

К. Голодніков у «Тобольських губернських відомостях» (1891) писав, що 

«від 1831 р. в Тобольській губернії почали з’являтися польські вигнанці з 

царства Польського, і серед них була Є. Фелінська, мати майбутнього 

Варшавського митрополита» [31, с. 3]. У праці 1880 р. [29, с. 5] зазначалося: 

«У 1839 р. була заслана на поселення в Березове мешканка Києва полька 

Є. Фелінська, <…> але вона прожила тут недовго, в 1841 р. повернулася в 

Росію (мається на увазі європейська її частина – В. Б.), і жила в Саратові. 

<…> Із усієї групи засланців, які були в Березові, лише вона залишила власні 

записки, які пізніше вийшли друком польською мовою. Ці записки, маючи 

риси щоденника, доволі правильно й безпристрасно описали побут 

березовців того часу» [30, с. 7].  

О. Трофимова, перекладач текстів [102] Є. Фелінської російською 

мовою, звернула увагу на принцип уведення в текст «Спогадів із життя» 

кожної нової реалії: об’єкт невідомого раніше простору стає предметом 

спочатку раціонального опису, далі порівняння з деталями свого, знайомого 

світу, а потім – філософське узагальнення й погляд на світ із позиції 

божественної величі [98, с. 365].  

Творчість Є. Фелінської 1843 – 1857 рр., яка припала на період 

пожвавлення літературного руху в державі [206, с. 29], у подальшому, у 

зв’язку з відомими подіями суспільно-історичного значення, серед яких 

січневе повстання 1863 – 1864 рр., тотальна заборона усього польського, 

посилення русифікації та ін., була приречена на кількадесятилітнє забуття. 

Лише від початку ХХ ст. та в перші десятиліття ХХІ ст. постать 

Є. Фелінської та її мемуарна спадщина стали об’єктами наукових студій як 

Польщі, так і в України, Білорусії та Росії.  

У сучасному літературознавстві творчість Є. Фелінської була об’єктом 

наукових студій Ст. Буркота, А. Кучинського, Х. М. Малговської, 

З. Тояновичової. На окрему увагу заслуговують праці В. Сливовської, яка 

подала розширену версію життєпису Є. Фелінської та проаналізували її місце 
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та роль у діяльності «Союзу польського народу» Ш. Конарського. І. Венгжин 

розглядає мемуари авторки як жанрову модифікацію – «провінційні», що 

дозволяє вести дискусію у вимірі «центр» – «периферія». До найновішого 

вивчення біографії Є. Фелінської належить праця М. Цвенк. В українському 

літературознавстві вперше звернувся до творчості мемуаристки В. Єршов, у 

білоруському – О. Федута, а в російському О. Трофимова.  

Науковці досліджували життєвий шлях письменниці, умови її заслання 

в Березові та Саратові, вивчали особливості екзотичного простору в 

«Спогадах із подорожі до Сибіру…» та характерні риси авторського стилю в 

«Мемуарах із життя». Проте додаткового вирішення потребує питання 

ейдологічного та генологічного виміру мемуаристики Є. Фелінської  

 

1.3. Теоретичний аспект дослідження мемуарів Є. Фелінської в 

контексті вивчення мемуаристичної літератури Правобережної України 

доби романтизму  

 

У даній частині роботи виходимо з того, що теоретичний аналіз 

дослідження мемуарів Є. Фелінської має базуватися на узагальненнях 

теоретичних напрацювань літературознавців у царині вітчизняної й 

зарубіжної мемуаристики. З огляду на це, окремо акцентуємо увагу на 

загальних питаннях розвитку вітчизняної мемуаристики, особливостях 

висвітлення історії й теорії польськомовної літератури Правобережжя 

українськими й польськими дослідниками, аналізі найбільш знакових праць 

із теорії мемуарного тексту, що допомагають осмисленню й узагальненню 

основних концептів мемуарів і спогадів Є. Фелінської – проблематики, 

жанрових модифікацій, стильових дефініцій, організації простору, 

предметного світу тощо. 

Важливий внесок у становлення теоретичного підґрунтя вивчення 

вітчизняної мемуаристики здійснили українські вчені: Т. Гажа, О. Галич 

(еволюція української мемуарної прози), О. Скнаріна (мемуарно-біографічна 

проза), Т. Томіліна (воєнна мемуаристика ХІХ ст.). Т. Гажа визначила 
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основні тенденції розвитку української літературної мемуаристики в другій 

половині ХХ ст., презентувала становлення в ній об’єктного й суб’єктного 

типів мемуарного дискурсу та висвітлила їх залежність від авторської 

свідомості, образу епохи, літературного життя та творчої індивідуальності 

письменника [19]. Дослідження О. Галича [21–24] презентують досить 

широкий спектр наукової проблематики, пов’язаної з висвітленням 

мемуаристичних жанрів. Провідне місце вченим приділено жанровим 

особливостям оповідних текстів у мемуаристичних, автобіографічних, 

біографічних, щоденникових дефініціях. До особистісних та документальних 

вимірів зверталася О. Скнаріна [87], яка, посилаючись на історико-теоретичні 

праці вітчизняних і зарубіжних літературознавців, аналізує малодосліджені 

українські мемуарні й біографічні твори, акцентує увагу на тому, що 

документально-художній прозі властиве гармонічне поєднання 

документальної достовірності й особистісного начала. Т. Томіліна [96] 

досліджуючи російську військову мемуаристику першої третини ХІХ ст., 

акцентує увагу на жанрово-стильових орієнтаціях. Учений застосовує 

гендерний принцип і виділяє на основі прояву особистісного начала окрему 

категорію «жіноча мемуаристика».  

Висвітлення проблематики та генології правобережної польськомовної 

літератури, й мемуаристики зокрема, займалися відомі українські 

літературознавці. У працях В. Гнатюка [27] вперше представлено 

правобережну таксономію авторів і текстів, висвітлено діалектику розвитку 

особливої, за твердженням автора, «романтичної течії», класифіковано 

періоди, вказано на стильову специфіку, проаналізовано дискусію навколо 

літератури українсько-польського пограниччя ХІХ ст. Л. Оляндер [72] та 

Р. Радишевський [83] здійснили дослідження художньої й мемуарної 

творчості Ю. І. Крашевського в контексті літератури Правобережної України 

доби романтизму. Науковий доробок В. Єршова [38–50] у синхронії та 

діахронії системно охоплює магістральні проблеми польськомовної 

мемуаристики українсько-польського пограниччя доби романтизму. 
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М. Брацка [11] та О. Сухомлинов [91] звернулися до вивчення макротексту 

літератури українсько-польського пограниччя, акцентуючи увагу на 

визначенні характеристик помежів’я, моделей та лімінального простору 

Правобережної України.  

Для з’ясування особливостей мемуарної творчості Є. Фелінської, 

важливим, на нашу думку, є також здійснення аналізу в загальних питань 

екзистенції мемуаристичних творів у літературі доби романтизму, 

функціонування генологічної парадигми, проблематики й художнього 

часопростору, що були об’єктами численних досліджень як польських, так і 

вітчизняних учених. 

Варто зазначити, що однин із перших авторів, який звернувся до 

проблематики літератури помежів’я, був Б. Гадачек. У праці «Історія 

кресової літератури» на основі попередніх досліджень учений презентував 

комплексну картину польської літератури пограниччя від доби середньовіччя 

до 1939 р. У розділі «Кресоромантизм» автор аналізує літературні школи, 

звертається до питання історизму, фольклоризму та пейзажизму в творах 

українсько-польського помежів’я, досліджує типологію героїв та явище 

міфологізації презентованого простору. Літературознавець доводить 

цілісність та заразом з тим показує відмінності цього феноменологічного 

явища [169]. Проблеми праці польського дослідника суголосні особливостям 

ейдологічного виміру та рецепції пейзажу в мемуаристиці Є. Фелінської.  

На теоретичних питаннях осмислення категорії пограниччя в літературі 

увагу акцентувала також М. Домбровська-Партика, яка розглядала термін 

помежів’я у трьох площинах, як стан свідомості, знак ситуації та конфлікт 

або ж синтез культур. Дослідниця стверджує, що «пограниччя є чинником, 

який окреслює авторефлексії та способи існування тих спільнот, які з 

перспективи центрів та периферії займають місце на узбіччі великої політики 

історії або існують на межі зіткнень великих культурних моделей» [135, с. 6].  

До проблеми етнокультурного дискурсу у літературі українсько-

польського помежів’я звертається О. Сухомлинов [90]. Учений досліджує 
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макротекст літератури українсько-польського пограниччя на рівні авторських 

етнокультурних моделей, аналізує специфіку аксіологічних конотацій та 

художньо-естетичної змістовності текстів лімінального простору. М. Брацка 

здійснила комплексний аналіз та реінтерпритацію польської прози 40 – 80-х 

років ХІХ ст. Правобережної України та Галичини як феномену культурного 

пограниччя [12]. Дослідниця виокремила та описала міфоісторичні, 

етнорегіональні та аксіологічні концепти у творчості М. Грабовського, Ю. І. 

Крашевського, А. Марцінковського та ін., що сприяють розширенню уяви 

про неповторну поетику художнього світу пограничного простору в 

«Мемуарах із життя» Є. Фелінської.  

Праця С. Ульяша «Література Кресів. Креси літератури» [99; 240] є 

комплексним дослідженням проблеми сприйняття та функціонування 

українсько-польського пограниччя у свідомості митців-літераторів. 

Монографія, будучи інтердисциплінарним дослідженням, висвітлює 

історичні, культурні, етнологічні, соціо-антропологічні та економічні 

проблеми феномену помежів’я, яке характерне для мемуаристики 

Є. Фелінської. Учений робить спробу диференціювати та класифікувати типи 

пограниччя, акцентуючи увагу на тому, що на стиковому порубіжжі 

культурні системи виразно відділені, між ними пролягає чітка демаркаційна 

лінія.  

Досліджуючи літературний процес середини ХІХ ст., Ю. Бахуж 

зауважував, що «романтизм був часом великого врожаю мемуаристики. Як 

на еміграції, так і в краї. З цього погляду епоха романтизму нагадує ХVІІ ст.» 

[116, с. 135]. Автор називає характерні відмінності між сучасними й 

тогочасними спогадами, серед яких найголовнішою рисою вважає потребу 

мемуаристів доби романтизму в публікуванні. Дослідник аналізує й 

виокремлює низку мотивацій, якими керувались письменники, наголошуючи, 

що в «мемуарах, які були створені на початковій фазі романтизму і які 

написані людьми, що виросли в культурі Просвітництва, історичні мотивації 

переплітаються з моралістичними» [116, с. 135], що пояснює потужний 
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повчальний зміст мемуаристики Є. Фелінської. Суттєвим елементом праці 

Ю. Бахужа є аналіз бінарної опозиції «минуле – сучасне», диференціація 

генологічної парадигми мемуарів за територіальним принципом, серед яких 

автор виділяє вітчизняні локальні (регіональні) та мемуари емігрантів і 

сибірських засланців [116, с. 141–142], 

Для наукової інтерпретації мемуарів Є. Фелінської особливого 

значення набуває врахування теоретичних напрацювань у галузі поетики 

жанру подорожі. У польській літературі проблемами романтичної подорожі 

займався, зокрема, Ст. Буркот У праці «Польське романтичне 

подорожування» дослідник говорить про романтичну подорож у контексті не 

стільки комплексу комунікативних та суспільних заходів, скільки 

специфічної форми письма, що має власні правила поетики й особливостей 

жанру пограниччя, який перебуваючи в межах літератури факту, іноді доволі 

спокійно їх перетинає, щоб, набираючись нових рис, поєднуючи факти з 

фікцією та відмінними формами оповідності, набути характеристик 

художньої літератури [123, с. 6–7]. Вчений виділяє жанрові модифікації 

подорожі за критерієм мети, виокремлюючи: безцільну подорож, подорож із 

певною метою та примусову. Ст. Буркот говорить також про три чинники 

(подієвість, переміщення у просторі та оповідність), які визначають точки 

зіткнення жанру подорожі із репортажем із однієї сторони та формами 

мемуаристичної літератури – з іншої [123, с. 11]. 

Для вивчення мемуарної спадщини Є. Фелінської важливим є також 

такий вид документів особового походження як щоденник, що, разом зі 

спогадами, подорожніми записками, листами, нотатками про події минулого 

та іншими его-документами, формує обличчя вітчизняної мемуаристики. Е. З. 

Віхровська, автор однієї з найновіших праць, присвячених функціонуванню 

щоденника в польській літературі на межі ХVІІІ – ХІХ ст., зауважує, що 

мемуари, спогади, автобіографія принаймні від 80-х років ХХ ст. щораз 

більше зацікавлюють польських дослідників і стають предметом їхніх 

історичних, теоретиколітературних, антропологічних, соціокритичних і 
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навіть психологічно-психіатричних рефлексій [246, с. 17]. Літературознавець 

розробила систему типологічних характеристик, які дозволяють вписати 

жанр щоденника відповідно до його модифікації в ранг публічного, 

особистого, приватного або ж внутрішнього [246, с. 22]. Своє відображення у 

вищезгаданій праці знайшли дискусійні питання, що стосуються функції 

щоденника, його часопросторового рівня, а також проблема свідомості 

автора-діариста, що особливо цінне для з’ясування психологічних 

особливостей мемуарів і спогадів Є. Фелінської.  

Одну з перших спроб комплексної презентації польської 

мемуаристичної літератури Правобережної України кінця ХVІІІ – першої 

половини ХІХ ст. як оригінальної та самодостатньої системи вітчизняної 

багатонаціональної літератури становить монографія українського вченого 

В. Єршова. Мемуаристика останнього періоду романтизму висвітлена як 

потужна генологічна система жанрів із стійкою таксономічною парадигмою 

[45]. Об’єктом наукової уваги в монографічному дослідженні 

літературознавця стали: проблематика, еволюція та поетика мемуаристичної 

літератури українсько-польського помежів’я доби романтизму. 

Досліджуваний феномен представлений як складно структурована 

конструкція з розвинутою системою мемуарно-щоденникових жанрів та 

піджанрових модифікацій, а також особливим наративно-хронологічним 

стилем, регіонально орієнтованою проблематикою та специфічною поетикою 

[45], що характерно для мемуарних текстів видатної волинянки.  

Новий образ польського романтизму, що поєднував унікальний 

історичний та універсальний екзистенційний досвід, було презентовано у 

дослідженнях М. Жмігродської. У праці «Проблеми романтичного перелому» 

[249], займаючись вивченням нових явищ, характерних для літератури кінця 

ХVІІІ – першої половини ХІХ ст., вчений звертає увагу на те, що саме 

«романтизм увів до європейської культурної свідомості нове розуміння 

поняття літературної зміни. <…> Романтичний перелом як модель 

літературної зміни і як прояв нового відношення до традиції є явищем, 
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позбавленим прецеденту» [249, с. 53], що допомогло осмислити зацікавлення 

Є. Фелінської на сторінках «Мемуараів із життя» феноменом суспільно-

історичних змін. 

У дослідженні «Романтизм: новий погляд» А. Ковальчикова розглядає 

погляди, що стосуються еволюції романтичної етики та естетики, проблеми 

емансипаційних можливостей та спроби їхньої реалізації в романтичному 

світогляді, що характерно для проблематики мемуаристики Є. Фелінської, а 

також питання національних меншин і рецепцій авангардних тенденцій у 

мистецтві.  

Комплекс досліджень А. Ценського, до якого належать праці 

«Польська мемуаристика XVIII століття» [126], «Світові мемуари й 

автобіографії» [127] та «З історії мемуарів у Польщі» [128] мають 

безпосереднє відношення до літературного процесу на Правобережній 

Україні та мемуарної спадщини Є. Фелінської, яка є невід’ємною її 

частиною. У першій монографії основним об’єктом висвітлення стали 

мемуари XVIII – початку ХІХ ст., серед яких тексти станіславівської доби, як 

«переломної епохи», займають провідне місце. Автор аналізує змістовність 

термінологічного апарату мемуаристики, висвітлює стан вивчення проблеми, 

вибудовує генезис мемуаристичних жанрів, помічає водорозподільні віхи між 

жанрами і піджанровими утвореннями, пропонує періодизацію мемуаристики 

доби просвітництва. Примітною рисою монографії є постійні екстраполяції 

дослідника в наступну добу – романтизм, у якій відбуватимуться рецепції 

часу минулого, того, що відійшов з постаніславівським часом. Автор 

однозначно визначає провідну роль мемуарів для становлення і розвитку 

романтичної літературної й поетичної практики та ідеології.  

Монографія А. Ценського «Світові мемуари й автобіографії» охоплює 

значно більший простір і час: від античності і давнього сходу до сучасності. 

Праця характеризується ґрунтовним оглядом зарубіжної мемуаристики і 

критичним осмислення її надбань, глибоким аналізом жанроутворюючих 

складових мемуаристичності та скрупульозними дефініціями. В останній 
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монографії «З історії мемуарів у Польщі», учений ґрунтовно вибудовує 

різноманітні види мемуаристичних таксономій, залишаючи поза увагою 

лише територіальну.  

Особливістю монографічного дослідження Р. Лубас-Бартошинської 

«Стилі мемуаристичного мовлення» [204] став регіональний підхід до 

висвітлення мемуаристичного стилю. Авторка одна з перших порушила 

проблему про можливість аналізу мемуарів як жанру з особливими 

територіальними впливами, як важливими стильовоутворюючими та 

стильововизначальними компонентами тексту, які автор визначає за 

спільною тематикою й метою, що дозволяє визначати жанрові модифікації 

волинський мемуарів або сибірський спогадів, притаманних текстовому 

масиву Є. Фелінської. Однак, авторка обережно уточнює, що це «не має 

істотних загальних рис в їх структурі». Дослідниця формулює основні 

принципи створення канону регіональної мемуаристичної літератури, 

позначає їх художню вартість.  

Дослідження польських та українських літературознавців становлять 

теоретичне підґрунтя для аналізу мемуаристики Є. Фелінської. Праці 

М. Брацкої, В. Гнатюка, В. Єршова, Л. Оляндер, Р. Радишевського, 

О. Сухомлинова допомагають розкрити глибинні змісти в «Мемуарах із 

життя» та «Спогадах із подорожі до Сибіру…» Є. Фелінської та вписати 

творчість видатної волинянки в загальний літературний контекст 

Правобережної України доби романтизму. Наукові погляди Ю. Бахужа, 

Б. Гадачека, М. Жмігродської та А. Ковальчикової дозволяють розширити 

уявлення про творчість Є. Фелінської у контексті поступу романтичної 

естетики.  

Висновки до першого розділу 

Увійшовши в літературне життя Правобережної України середини 

ХІХ ст. статтею «Роздуми про поступ людства (Лист до видавця)» та 

наступними «Спогадами з подорожі до Сибіру…» й «Мемуарами з життя», 

Є. Фелінська зруйнувала існуючий стереотип генологічної та гендерної 
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відповідності, адже вважалося, що жанр спогадів і подорожей потребує 

занадто багато інтелектуальних зусиль та широкого спектру знань, чого не 

очікувало та не вимагало тогочасне суспільство від жінки-автора. 

Найкращими творами для написання прекрасною статтю вважалися любовні 

та побутові повісті.  

«Спогади з подорожі до Сибіру…» та «Мемуари з життя» 

Є. Фелінської, пройшовши складний шлях публікації, стали одним із об’єктів 

літературознавчого дискурсу ХІХ ст. та подекуди ХХ ст, а сьогодні, з позиції 

ХХІ ст. вони підносяться до рівня найвидатніших мемуаристичних творів 

письменників Правобережної України доби романтизму.  

Польські та вітчизняні дослідники розробили ґрунтовну основу для 

аналізу мемуарів Є. Фелінської в контексті вивчення мемуаристичної 

літератури доби романтизму. Вчені звернули особливу увагу на осмислення 

категорії пограниччя, на проблематику, еволюцію та поетику 

мемуаристичної літератури, на становлення та розвиток її генологічної 

парадигми.  

Дослідження характерних рис мемуаристичних текстів Є. Фелінської 

представлено працями передусім польських учених, серед яких імена 

М. Цвенк, І. Венгжин, М. Матерніцької, В. Сливовської, Х. М. Малговської, 

А. Рочко, Я. Рудницької та ін. Українську сторону цього питання 

презентують ґрунтовні студії В. Єршова, а в білоруському та російському 

літературознавстві вивчення творів Є. Фелінської не займає належного місця. 

Невирішеною також залишається проблема комплексного аналізу 

мемуаристичної спадщини видатної волинянки, який включав би в себе 

дослідження проблематики, образного рівня та особливостей генологічної 

парадигми мемуарів та спогадів польської письменниці.  

Незважаючи на пожвавлений інтерес до мемуаристичної спадщини 

Є. Фелінської у середині ХІХ ст., об’єктом літературознавчого дискурсу 

текстовий масив письменниці став лише у другій половині ХХ ст., а 

громадська увага повернулася до постаті видатної волинянки лише на 
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початку ХХІ ст. у зв’язку із канонізацією католицькою церквою її сина – 

З. Щ. Фелінського, Варшавського єпископа.  

В українському літературознавстві чи не вперше про творчість 

Є. Фелінської заговорив В. Єршов у монографії «Польська література Волині 

доби романтизму: генеалогія мемуаристичності», що є вагомим 

дослідженням основних етапів розвитку волинської літератури та соціально-

історичних чинників, що сприяли її розвитку та функціонуванню як окремого 

самодостатнього явища культурного простору Правобережжя. Окрему увагу 

літературознавець звернув на унікальний стиль та генологічні 

характеристики мемуарних текстів авторки.  

Творчість Є. Фелінської у білоруській та російській науковій думці 

представлена лише іменами О. І. Федути та О. В. Трофимової.  

Дослідження «Спогадів із подорожі до Сибіру…» та «Мемуарів із 

життя» Є. Фелінської проводиться в контексті літературознавчих студій, що 

охоплюють загальні питання екзистенції мемуаристики в літературі доби 

романтизму, функціонування генологічної парадигми, проблематика та 

художній часопростір ставали об’єктами численних досліджень як 

польських, так і вітчизняних учених, серед яких Ю. Бахуж, Ст. Буркот, Е. З. 

Віхровська, Б. Гадачек, М. Домбровська-Партика, В. Єршов, М. Жмігродзька, 

А. Ковальчикова, Р. Лубас-Бартошинської, О. Сухомлинов, С. Ульяш, 

А. Ценський та ін.  

У загальноєвропейському літературознавчому дискурсі проблема 

комплексного аналізу мемуарної спадщини видатної волинянки, який 

включав би в себе дослідження проблематики, образного рівня та 

особливостей генологічної парадигми мемуарів та спогадів польської 

письменниці до сьогодні залишається невирішеною. 
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РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА ПРОБЛЕМАТИКИ 

МЕМУАРИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ Є. ФЕЛІНСЬКОЇ 

 

2.1. Відображення суспільно-історичних проблеми українсько-

польського пограниччя кінця XVІІІ – середини ХІХ ст. у «Мемуарах 

із життя» Є. Фелінської  

 

Мемуарна література є одним із важливих чинників духовного 

самовираження нації. Викладення в художній формі історично-політичної 

інформації у жанрах мемуаристики, серед яких власне мемуари, подорожі, 

спогади, щоденники, листи та інші модифікації й жанрові дефініції, дає змогу 

глибше простежити та сформувати погляд на поступ громадської думки, 

розвиток суспільного життя, пізнати внутрішній світ людини, яка творить 

мемуаризований світ. Мемуари дають реципієнту мемуаристичного твору те, 

чого здебільше бракує історичному роману, белетристиці й науковим 

дослідженням, – вони висвічують суспільно-політичні, економічні, духовно-

культурні проблеми життя нації через суб’єктивність, правдоподібність 

реального сприйняття події, що є часто опозиційним до їх інтерпретації 

адептами офіційної ідеології або ж проливає світло на ті чи інші факти, 

вчинки, які спричинилися до загальних або ж особистісних людських драм.  

В основі розуміння жанрової природи мемуарів та спогадів лежить 

поняття мемуаристичності, що знаходить своє втілення у наративно-

хронологічному стилі, – це форма вияву цілісного авторсько-наративного 

стилю, якому притаманні повідомлення про події, яких автор був учасником 

або свідком, у формі розповіді про реальні історичні факти, часто з 

використанням автентичних документів, через ретроспективне висвітлення 

індивідуального, приватного життя [45, с. 81]. Визначальною ознакою 

мемуарів є суб’єктивне сприйняття автором відтворюваних історичних 

реалій із вибірковим залученням необхідних документів, неповнота 

інформації, іноді її однобічне подання [60, с. 26]. Історична достовірність 

часто поєднується із художнім домислом, фактографічність, а подієвість 
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може виявитись штучною та приховувати подвійних погляд письменника, 

який свідомо чи несвідомо залежить від загальносуспільних обставин. 

Польський літературознавець М. Дерналович пише, що мемуарна спадщина, 

створена поляками в ХІХ ст., становить собою в переважній більшості 

«мемуари їхніх часів» незалежно від того, чи створили їх представники 

сформованого ще перед розділами Польщі покоління, чи вже наступних 

генерацій. Мемуари написані в дусі загальноєвропейської романтичної 

естетики із властивим їй розумінням категорій народності, терпіння та 

суспільного обов’язку, а також із притаманною власне польській 

національній свідомості проблемою історичної місії аристократії [137, 

с. 673].  

Художні особливості втілення проблематики в «Мемуарах із життя» 

Є. Фелінської залежать від загальних рис, притаманних цьому жанру, а саме 

розповідь з позиції певної часової дистанції, що створює ефект опрацювання 

документів та переосмислення спогадів із минулого, містить в собі оцінку 

минулих подій з точки зору часу оповіді, а не часу реальної дії. У такий 

спосіб створюється дворівневий тип оповідності. Автор розповідає не лише, 

як події відбувалися, але й подає відносно теперішню оцінку явищам, що 

запам’ятались. Читач отримує факти, оцінені через призму віки, досвіду та 

суспільного статусу з однієї сторони, та очищені від емоційно-експресивного 

першого враження – з іншої. Категорія правди є доволі проблематичною 

через автоапологію та самовиправдовування [203, с. 506].  

Для проблематики, висвітленої на сторінках «Мемуарів із життя» 

Є. Фелінської, а особливо для її історичного аспекту притаманне 

використання своєрідних інформаційних кодів, схожих на езопівську мову, 

розшифрування яких дозволяє відкрити їх прихований зміст. Так, наприклад, 

говорячи про «час збурення та неспокою в краї», має на увазі період 

Тарговицької конфедерації та сейм у Гродні, відомий письменниці із 

розповідей. Рефлексії, що стосуються доби наполеонівських воєн та розділів 

Польщі, з’являються як коментар до обурливої ситуації «постійно 
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танцюючої» польської громади і т. п. Стиль оповідності у «Мемуарах із 

життя» – повільний, розмірений, відсутні емоційно-експресивні 

переживання, що пов’язано із значною часовою дистанцією, натомість наявні 

значні аналітичні розвідки та узагальнення, що дозволяє говорити про значне 

осмислення мемуаристкою історичних фактів та явищ [129, с. 34].  

«Мемуари із життя» Є. Фелінської, що охоплюють приблизно двадцять 

сім років із життя авторки і стосуються переважно подій кінця ХVІІІ – 

першої половини ХІХ ст., над якими вона працювала в середині ХІХ ст. 

Письменниця усвідомлювала важливість їх створення і значимість, як у 

виняткового історичного свідка всієї порозділової епохи. Із наявністю 

широкого спектру проблематики пов’язаний певний спосіб компонування та 

провадження нарації. Як зазначає М. Цвенк, у першому томі переважають 

яскраві насичені образи, швидкий темп подієвості, що в наступних буде 

замінено актуальною часу проблематикою, яка дещо уповільнюватиме стиль 

розповіді. Щодо композиції, то І том І серії охоплює десять років із життя 

авторки (1793 – 1803), ІІ – наступних п’ять (1803 – 1808), ІІІ – трьох (1808 – 

1811); серія ІІ І том – один рік (1812), а ІІ – вісім (1812 – 1820) [129, с. 123]. 

Подібна композиція зумовлена вільною авторською інтерпретацією минулих 

подій, адже Є. Фелінська не ставила перед собою за мету чіткого 

дотримування часових меж в структурі «Мемуарів із життя», говорячи про 

те, що образи давніх літ відтворюватиме так, як їй дозволить власна пам’ять.  

«Мемуари із життя» по мірі їхнього написання стають щораз 

обширнішими та роз’єднаними, причиною чого є багатотематичність та 

подекуди своєрідна авторська організація тексту, комплексу порушених 

проблем і презентованого матеріалу. Позитивними сторонами композиції 

мемуарів є редакційні правки, адже рішення про поділ текстів на дві серії 

було чітко регламентоване та узгоджене із видавцем, та стисла 

характеристика змісту перед кожним розділом. Поділ тексту на дві серії у 

тематичному плані відповідає особистій хронології Є. Фелінської: Серія І. – 

описує дитинство та юність, а Серія ІІ. – заміжжя та доросле життя. Окрім 
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того літературні критики в рецензіях зауважували, що занадто великий об’єм 

«Мемуарів із життя» заважає загальному сприйняттю тексту, тому у випадку 

із поділами на серії спрацював суто прагматичний принцип, адже п’ять книг 

об’єднані в дві серії сприймаються більш цілісно.  

Авторка народилася 23 грудня 1793 р. у доволі складний час, в період 

Тарговицької конфедерації (змова магнатів-правобережців з Ф. К. 

Браніцьким, С. Щ. Потоцьким на чолі із С. Жевуським проти реформ 

Чотирирічного сейму і Конституції 3 травня в Речі Посполитій. Проголошена 

14 травня 1792 р. в містечку Тарговиці, а фактично створена 27 квітня 

1792 р.), за кілька років до третього поділу Польщі (1795), який радикально 

вплине на її життя. Вона була свідком наполеонівських воєн (1799 – 1805 – 

1815), створення Варшавського герцогства (1807 – 1815) та Польського 

царства (з 1815 р.), і, як зазначає М. Цвенк, наскільки часи були незвичайні, 

настільки твір, який їх описував, до таких не належить. Навіть сучасники 

мемуаристки звертали увагу на таку особливість твору, зауважуючи, що 

Є. Фелінська навіть не хотіла створювати «епос дивних пригод, а просто із 

жіночою привабливістю, зі зрілим розумом поважної пані, вона розказує 

власним дітям свої спогади, які стосуються останніх років минулого 

століття» [231, с. 176]. Цей факт, на перший погляд і не заглиблюючись у 

деталі, можна розцінити, як певного роду спробу епатування читача зі 

сторони письменниці, що дозволяло авторові якби зменшити рівень 

вимогливості до свого тексту до змістовності домашньо-родинних мемуарів, 

де переважала б виховна та пізнавально-інформаційна проблематика, з 

одного боку. З іншого, – авторка намагалася підвищити рівень підтексту й 

аллюзії свого тексту, що стосувалось імплементації в нього та коментування 

магістральних подій епохи, до яких були застосовані диференційовані шкали 

вимогливості. Мемуаристка залишилася вірною власної інтенції та не змогла, 

а, швидше за все, не захотіла уникнути масштабних аналітичних викладів та 

висвітлення широкого спектру проблем польської громади на Правобережжі 

межі епох.  
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Після приєднання правобережних земель колишньої Речі посполитої до 

Російської імперії (1793) царська влада почала проводити політику спочатку 

применшення, а потім послідовного знищення речипосполитівського 

адміністративного та судового устрою, польських традицій, культури, освіти 

й літератури, про що писав Д. Бовуа у своїй трилогії [7–9]. Окрім того, 

мешканці правобережних територій відчули на собі наслідки від походу 

О. Суворова на Варшаву (1794), наполеонівської війни 1812 р., повстання 

декабристів у грудні 1825 р., пережили листопадове повстання 1831 р., 

початковий лібералізм Олександра І змінився політикою безпосередньої 

русифікації, авторитарно завершеною Миколою І, а саме Є. Фелінська, 

будучи доволі тонким обсерватором і маючи на меті окреслити власну 

картину усіх змін, наочним свідком яких вона була сама, презентує 

енциклопедичне відтворення основних історико-культурних подій 

постаніславської епохи, які умовно можна кваліфікувати в багаторівневу 

систему проблематики, що було характерно для тогочасного суспільства.  

Проблематика «Мемуарів із життя» має суспільно-історичний характер 

та об’єднує презентацію явищ занепаду шляхетської минувшини, суспільної 

депресії та конформізму, розпорошення польських шляхетських родів, 

правобережної «ейфорії» та наполеонівських воєн. При дослідженні 

перелічених проблем застосовуватимемо принцип важливості питань власне 

для мемуаристки, оскільки переважна більшість соціально-історичних 

процесів відбувалися одночасно і хронологічний принцип не дозволить у 

повній мірі унаочнити та показати увесь діапазон проблем.  

Одним із найголовніших питань «Мемуарів із життя» Є. Фелінської є 

проблема занепаду шляхетської минувшини, що супроводжується цілим 

спектром авторських емоційних переживань: від замилування, ностальгії за 

давніми часами та меланхолії до розчарування в сучасності та остраху в 

передчутті незвіданого майбутнього. Постійне повернення до подій минулого 

та рефлексії, які воно породжує, дозволяють мемуаристці створити 

неперевершене художнє тло доби, у якому вдало поєднуються час та місце, 
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минувшина та сьогодення, подієвість та вираження особистісного 

авторського «я». Висвітлення кожної проблеми у мемуарах відбувається під 

знаком «великої зміни», що затитулувала власне саме Є. Фелінська, 

говорячи: «Від часів, які я пам’ятаю, і до сьогоднішнього дня відбулися 

настільки важливі зміни в наших звичаях, уявленнях, способі буття, 

світогляді, освіті, моралі, в нашому ставленні до всієї національної спільноти, 

і впливу тієї ж спільноти на наше особисте життя, немовби ми бачимо дві 

окремі цивілізації, що мають різну природу або ж розділені витоком багатьох 

століть та існують в цілком інших обставинах» [143, с. 7]. Подібне існування 

в умовному двосвітті та із особливо гострим відчуттям раптового 

пришвидшення ритму подій ХІХ ст. було притаманне митцями епохи 

романтизму в цілому.  

У «Мемуарах із життя» Є. Фелінської меланхолія і ностальгічні 

рефлексії руїн села Цепцевичів, колись власності Т. Урбановського, пов’язані 

із залишками маєтку, які символізують руйнування і занепадницькі настрої 

усієї епохи в цілому. «Усіма покинутий палац <...> довгий час був порожній, 

сумний, покалічений і обідраний, виставлений на здобич кожного, хто хотів 

розібрати його частинами. Через декілька років він зовсім обрушився <…>, а 

жменя порослих зіллям руїн залишилися єдиним свідоцтвом давньої розкоші 

і короткого життя цієї прекрасної будови. Я в’їхала в Цепцевичі із 

захопленням, а виїхала з сумними враженнями, подібну невеселу історію я 

бачила не раз в нашому суспільстві. Усупереч блиску розкошів і забав, була 

це дуже трагічна <…>, епоха дезорганізації, метою якої було сіяти розлад, 

знищувати і вбивати все, як в матеріальному, так і в моральному плані» [146, 

с. 292–293]. Центральним концептом в парадигмі значень образу руїни в 

Цепцевичах виступає думка про витікання і безповоротність часу в загально 

цивілізаційному масштабі. Однією з характерних стильових рис текстів 

мемуаристки є дагеротипна образність, яка досягається введенням в 

композицію тексту пейзажних елементів.  
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Про подібні явища у розвитку суспільств писав О. Конт, спираючись на 

реалії XIX ст., він підкреслював, що певний тип суспільства, який можна 

описати двома прикметниками – теологічне та військове, – відмирає [62, 

с. 54]. Середньовічне суспільство скріплювалося трансцендентною вірою, як 

вона інтерпретувалася католицькою церквою. Теологічний світогляд 

належить до того ж часу, який характеризувався і домінуванням військової 

діяльності, коли значне місце у суспільстві займали військові. На зміну йому 

приходить нове суспільство – наукове і промислове (індустріальне). Тобто, 

Є. Фелінська зауважила не суто локальні тенденції, притаманні землям 

українсько-польського пограниччя, а загальноєвропейські.  

Перша серія «Мемуарів із життя», що описують останні десятиліття 

ХVІІІ ст. та перше – ХІХ ст., перенасичені відчуттям загрози, яке породжує 

усвідомлення занепаду духовних вартостей, зникнення одвічних інституцій 

суспільного життя. Особливе враження пробуджують фрагменти оповіді, в 

яких спогади дитячих забав поєднуються із розумінням того, що це були 

останні акорди зниклого світу: «Коли в Литві відбувалися драматичні події 

надзвичайного значення і хмари щоразу більше збираються на горизонті, тут 

життя минало із веселим обличчям дитини ще байдужої до негод та життєвих 

клопотів, яка нічого і ні в кого не вимагає, а лише хоче, щоб їй залишили 

власну свободу та безтурботність» [145, с. 233]. Звернення до спогадів 

дитинства не заважає мемуаристці критично оцінювати тогочасні проблеми. 

Є. Фелінська розуміє, що саме в тій далекій і прекрасній добі варто шукати 

корінь зла: «Незважаючи на блиск розваг та забав, цю епоху наше 

суспільство дуже оплакувало, а завданням цієї дезорганізаційної доби було 

розпорошувати, нищити та вбивати все, як в плані моральному, так і в 

матеріальному» [145, с. 293]. Саме в той час зникла стежка, якою «раніше 

батьки вели своїх синів. Нові дороги були ще невиразними, ніхто не знав 

куди і звідки вони ведуть» [143, с. 317]. Авторка пояснює причину 

виникнення суспільного всеохопного конформізму, зазначаючи, що ніхто не 
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хотів випробовувати нові реалії на собі та своїй родині, тому й перебували в 

стані очікування.  

Драматизм цього відкриття полягав у тому, що лише у момент 

написання мемуарів Є. Фелінська усвідомила, що на очах саме її покоління 

обірвалася безперервність традицій, було втрачено приналежності до 

спільноти більшої, ніж досвід однієї генерації. Вона писала, що «в часи 

молодості зміни відбувалися занадто швидко. Все насильно змінювалось, 

втрачало зв’язки із давньої простотою та давніми віруваннями (маються на 

увазі давні шляхетські традиції – В. Б.). І як висновок: це була найгірша 

епоха, епоха суспільної дезорієнтації. У спогадах із дитячих літ емоційно-

експресивний тон оповідності переплітається із логічно-стриманим, що 

дозволяє говорити про двоплановість нарації, за якою поєднується подієвий 

та аналітичний час, що в сукупності становить собою одну із характерних 

рис жанру мемуарів.  

Наступною проблемою, а разом із тим характерних економічних явищ 

першого двадцятиліття ХІХ ст. на землях українсько-польського пограниччя 

стала так звана проблема ексдивізії – процедура стягнення боргів за рахунок 

нерухомого майна боржника, що полягало у розподілі власності між 

кредиторами. У польській літературі ХІХ ст. вперше це явище художньо 

осмислив Ю. Коженьовський, який переставивши на сторінках мемуарів 

процес декласації польської шляхти на тлі суспільних змін [182, с. 3–43]. 

Символічно, що зі своїм майбутнім чоловіком Герардом мемуаристка 

познайомилась саме під час процесу ексдивізії сусіднього маєтку. 

Г. Фелінський від імені господаря намагався залагодити це питання, але його 

спіткала невдача. Історія зародження кохання між ним та Євою тоді ще 

Вендорф, між довіреною особою банкрута і панночкою з околишньої садиби, 

яка з такою ніжністю розказана на сторінках мемуарів, це практично роман 

на тлі ексдивізії. Кохання і прагнення створення спільного нового життя 

неминуче пов’язується тут з розповіддю про розпад старого, шляхетського 

світу, що дозволяє говорити про впливи романного жанру на мемуари 
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Є. Фелінської. Зміни у соціально-економічному житті кінця ХVІІІ ст. і як 

наслідок – хвиля банкрутств великих магнатських родів, яка потягнула за 

собою падіння шляхетських маєтків, сприймається авторкою як ознака 

остаточного і найбільш показового прояву розпаду давньої шляхетської Речі 

посполитої.  

Проблема ексдивізії у «Мемуарах із життя» Є. Фелінської не здається 

тільки «модною» темою. Частота її появи на сторінках, майже нав’язливі 

спроби розуміння її причин, дозволяють говорити про те, що ця проблема 

набуває метафоричного характеру, що уособлюватиме занепад тогочасного 

світу. Такий підхід, на думку авторки, допомагає не лише якнайточніше 

змалювати дійсність, але й передати відчуття невпевненості життя, браку 

стабільності та втрату споконвічних традицій. Незважаючи на те, що авторка 

творить картину близького й зрозумілого їй світу, наскільки дозволяє жанр 

мемуарів – економно, всього декілька ми мазками, відтворений із аналів 

пам’яті художній образ, дозволяє проілюструвати вельми емоційні для 

романтичного світогляду категорії, серед яких руйнація та лабіринтний 

характер реальності, відчуття загубленості та невпевненості в майбутньому.  

Проблема безладдя в шляхетських титулах постає однією із 

специфічних рис дезорганізації тогочасної суспільної дійсності. Авторка 

говорить про пані Седлецьку, яка успадкувавши після смерті чоловіка 

декілька сіл і не маючи наступника, викликала свого брата і перед усією 

громадськістю оголосила його стольником – титулярним земським 

урядовцем. Із гумором мемуаристка додає: «Не було жодної панни в губернії, 

до якої не міг би свататись так званий стольник» [143, с. 365]. Те, що раніше 

було недоторканно визнано традицією та закріплене правом, тепер набуло 

ознак випадковості, легковажності та несанкціонованості. Є. Фелінська у 

«Мемуарах із життя» не змогла б без відповідного суспільного резонансу 

показати справжній порядок речей, тому ця проблема найширше 

розкривається у її повістях, хоча деякі натяки зберігаються і в текстах 

спогадів.  
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Явище суспільної депресії, що стало однією з головних проблем, 

висвітлених у «Мемуарах із життя», охопило чи не всі шляхетські роди 

українсько-польського пограниччя. Не лише Є. Фелінська звернула увагу на 

душевний стан польської громади, який із кожним новим потрясінням все 

більше ускладнювався. Л. Дембіцький, змальовуючи яскраву картину 

масштабної катастрофи, зауважував, що «після здобуття Варшави, різні на 

Празі, вивезення короля до Гродна й останнього поділу – великий розпач 

огорнув людей; були численні випадки самогубств, дехто впадав у 

дивакуватість, дехто шукав забуття в ексцентричностях, а той, хто божеволів 

у момент останнього катаклізму серед веселощів, жартів та втіх і хто впадав 

у чорну меланхолію, винесли з тієї останньої катастрофи тавро хворобливого, 

неприроднього стану, який передавався і наступним поколінням» [225, с. 3]. 

Бачення минулого часу доволі песимістичне, оскільки дослідник писав, що 

відбиток, накладений на людину тієї доби, нагадуватиме про себе ще досить 

довго, проявляючись через брак душевної рівноваги, деморалізацію та 

неспокій, адже то була «не смерть немічного, пережитого суспільства, яке 

загинуло від старечого маразму чи безкрів’я, а навпаки – це величезний 

віковічний дуб, побитий блискавицею саме в момент свого весняного 

пробудження» [225, с. 3]. Але якщо автор, осмислюючи настрої, що охопили 

колишніх громадян Речі Посполитої у Варшаві, послуговувався словами 

«хвороба», «агонія», «вмирання», то Є. Фелінська, описуючи подібну 

ситуацію, у якій опинилася польська спільнота, але на Правобережжі, 

говорить поки що лише про симптоми цієї недуги, зауважуючи, що «ще рано 

оголошувати цілковите зіпсуття, моральну смерть та розпад нашого 

товариства» [145, с. 232].  

Окрім того, з позиції ретроспекції, адже дискурс у мемуаристичну 

літературу тих подій розпочався лише в сорокових роках ХІХ ст., авторка 

акцентує увагу на внутрішніх причинах виникнення подібного стану 

суспільства. Серед ряду причин називає передусім «необачне споживання 

зіпсутих страв, які потрапивши до молодого і здорового організму, подіяли 
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на нього згубно» [145, с. 232]. Мемуаристка використала започатковані ідеї, 

що витали тоді у повітрі і знайшли своє втілення в соціологічному дискурсі 

Г. Спенсера та стосувались аналогії між розвитком суспільством та 

функціонуванням живого організму. Щодо «зіпсутих страв», швидше за все, 

Є. Фелінська мала на увазі ряд іноземних впливів, що проявившись у різних 

сферах суспільної діяльності, призвів до руйнації власне польської 

національної автентичності. Розмірковуючи про майбутнє, мемуаристка з 

надією зауважує, якщо повністю позбавитись згубного чинника, то «тіло 

одужає», але період «реабілітації» триватиме доволі довго, адже хвороба 

була дуже важкою.  

Варто зауважити, що мемуарист на позначення людини кінця ХVІІІ 

початку ХІХ ст. використовує слово «pogrobowiec», яке не має однозначного 

визначення в українській мові і приблизно означає «дитина, народжена після 

смерті батька». Такий термін покликаний пробудити в уяві польськомовного 

читача спектр асоціацій, серед яких громадянин – син вітчизни, смерть 

батька – загибель батьківщини, існування після розпадів Речі Посполитої – 

сирітство. Ключовим елементом образу, який презентує державний занепад, є 

сакральний для поляків символ віковічного дубу, який гине в самому його 

розквіті. Можливе вирішенням цієї проблеми Є. Фелінська вбачає у 

збереженні національної ідентичності, відмові від іноземних запозичень та 

щирій вірі.  

Літературно-салонне життя Правобережжя цього періоду – низка 

нескінченних розваг, котрим більшою мірою підходить епітет гіркі, 

окреслюється назвою «правобережна ейфорія». Дуелі й пияцтво, 

брутальність і самодурство заполонили Варшаву й Санкт-Петербург, 

перекинулись на Житомир, Київ та Кам’янець-Подільський [45, с. 143]. 

Подібний стан отримав назву «хвороблива лихоманка», «наслідок 

тимчасового полегшення в хвилини останньої агонії». Є. Фелінська також 

робить акцент на феномені різкого пожвавлення світського життя в краї: 

«кожна заможна родина давала принаймні два, три бали на рік, а хрестини, а 
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іменини, а весілля – це завжди привід для пишного гуляння, тоді як колись 

підстави для святкування повинні були бути дуже поважними» [143, с. 326]. 

Автор, осмислюючи культурний простір пограниччя, акцентує увагу на тому, 

що все це відбувалося в той час, коли одні держави руйнувалися й 

розпадалися на частини, інші виникали і так само раптово зникали, – що 

кожної миті змінювало обличчя Європи.  

Засуджуючи бездіяльність земляків, той конформізм, який їх охопив у 

настільки важливий для країни час, Є. Фелінська констатує, що «навіть той 

гуркіт, який потрясав всю Європу, не зміг заглушити голос скрипки, яка 

ночами вигравала кадрилі та мазурки» [143, с. 327]. Намагаючись знайти 

пояснення явищу, яке було чужим для культурного простору цього краю, 

мемуаристка зазначає, що це не було покликом душі волинян, а радше 

формою їх наслідування модних тенденцій, які з Франції через магнацькі 

двори Варшави дісталися й до їх краю.  

Я. Д. Охоцький у своїх мемуарах порівнюючи цю епоху зі станом 

хворого «незадовго до смерті» [112, с. 403], писав, що «в товаристві 

найбагатших, освічених і визнаних осіб не з’явилось жодної думки про 

минувшину, жодної про майбутнє», натомість, царювало «гуляння без кінця, 

кохання до безтями», шляхтичі «грали в карти – без пам’яті, напивались 

смертельно й шалено» [112, 73–74]. Ш. Аскенази наголошував, що «впливові 

родини тогочасної Волині у багатьох випадках не були прикладом для 

суспільства» [114, с. 279]. Епікурейську безтурботність пізніших часів 

згадував також Є. Івановський, передаючи дух і настрої початку століття: «У 

нас після кожної катастрофи й нової публічної поразки ще голоснішими 

бували веселощі» [113, с. 445]. А. Є. Чарториський, звиклий до 

правобережного стилю життя, писав, що, перебуваючи в Санкт-Петербурзі, 

так «закружляв», що забув, у якому краї знаходиться [ 235, с. 45]. Про це 

явище писав також Л. Дембіцький, із гіркотою зауважуючи, що значна 

частина аристократії оселилися в столиці Росії, змінюючи польські 

сенаторські та урядові посади на свіжі титули чужого зразку, і додавав, що до 
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Петербургу стали слати листи із пробаченнями, проханнями та ласками ті 

«патріоти», які до цього часу зберігали відносну незалежність і виступали 

проти Росії. Автор робить висновок, що мало імен і постатей зберегли в ті 

хвилини власну гідність. 

Одним із характерних явищ, яке унаочнює масштаб суспільних 

катаклізмів, стало цілковите зникнення багатьох шляхетських резиденцій, 

роздуми про занепад яких неодноразово з’являються на сторінках «Мемуарів 

із життя» Є. Фелінської. Описуючи подібні ситуації, мемуаристка 

віддаляється від матеріального виміру проблеми, звертаючи увагу передусім 

на їхній метафоричний вимір. Наприклад, занедбаний маєток в Яновичах. У 

ньому авторка вбачає символ недбалості у збереженні праці усіх попередніх 

поколінь. Опис посилює риторичне запитання авторки, про те, наскільки 

часто таке відбувається? І відповідь: постійно. Мемуаристка виходить на 

рівень узагальнення і окреслює проблему, яка полягає у відсутності зв’язку 

між поколінням та цілковиту різницю у поглядах представників попередньої 

та наступної генерації: «Рідко, дуже рідко наступник переймається духом 

попередника, успадковуючи його вподобання, і навіть з обов’язку перед 

громадськістю він не зберігає вже зробленої праці. Навпаки, він ніби 

навмисне покидає та піддає знищенню те, що було розбудовано за рахунок 

праці, зусиль та особистої посвяти людини, обдарованої духом і волею» [144, 

с. 85]. Є. Фелінська з точки зору людини середини ХІХ ст. приходить до 

гіркого висновку, що, не в пам’ятках, створених людською рукою, Господь 

задумав увіковічнити працю духу польського народу[144, с. 83]. Процес і 

наслідки руйнування виразно ушляхетнюють елементи простору. Сумна 

краса руїни стає символом, зміни, нестійкості всього, що оточує мемуариста 

ХІХ ст., як природи, так і пам’яток культури. І якщо для романтиків руїна в 

духовному плані буде прекрасніша, ніж оригінальне творіння, яким колись 

була, то матеріальний план загибелі давніх пам’яток, шляхетських маєтків з 

точки зору особистої власності пробуджував у Є. Фелінської низку 

негативних емоцій.  
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Саме завдяки тому часу, який пережило українсько-польське 

пограниччя в кінці ХVІІІ на початку ХІХ ст., художня література отримала 

нові орієнтири, серед яких «пошук таких концепцій життя, які тримали б 

ідеал польськості і дозволяли б протриматися єдиному народу, розділеному 

кордонами загарбницьких держав» [209, с. 170]. Як усяка соціальна система, 

в тому числі й локальна культура, що апріорі прагне самоорганізованості та 

самоочищення, мемуаристична література Правобережжя не забула важко 

набутого досвіду. 

Карколомні європейські події 1807 – 1815 рр., пов’язані з періодом 

наполеонівських війн – одна із проблем, що, будучи доволі периферійною 

для «Мемуарів із життя» Є. Фелінської, все ж таки отримала відповідні, але 

доволі своєрідні рефлексії. Як пише В. Єршов, на початку 

антинаполеонівської компанії польськомовне населення Правобережжя наче 

завмерло, спостерігаючи за розвитком політичних подій. Волиняни, кияни та 

подоляни, якщо не рахувати поодиноких випадків підтримки Наполеона не 

виявили серйозних намірів узяти в цій війні безпосередню участь навіть тоді, 

коли Москва була зайнята французами й шанси успіху схилялися на їх бік 

[45, с. 146]. У Є. Фелінської події наполеонівських воєн не пробудили 

практично жодних вражень. Мемуаристка описує лише про жах вагітної 

жінки, яка очікуючи на народження першої дитини, була розлучена через 

воєнні дії з чоловіком, який перебував тоді у Вільні. У її спогадах відсутня 

спроба «чоловічого» письма про війну, яка могла б полягати в описі 

розташування армії чи певних політичних питань. Це – розповідь свідка, 

який у стані жаху спостерігає за нісенітницею безумства війни. Основним 

страхом самотньої, беззахисної жінки, яка спостерігає за безперервними 

переходами військ, було питання, як захистити рештки майна від солдат, які 

вимагають фураж чи свіжих коней.  

Є. Фелінська зазначає: «Воютин, розташований недалеко від двох 

кордонів, знаходився ніби на перехресті військових доріг, рідкісним був 

день, коли ми не приймати нових підрозділів військ. Квартирмейстери різних 
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частин змінювали одні одних, так що ми засинали в неспокої при гучних 

розмовах солдат, а будив нас ще до світанку голос воєнного бубна, за яким 

навздогін біг солдат, домагаючись підпису на квитанції, а за ним селяни з 

різноманітними претензіями. Одні скаржилися про побиття, інші на крадіжку 

коней, часом – на конфіскацію продовольства або потолочене збіжжя» [143, 

с. 166]. Авторка створює картину, що характеризується надзвичайною 

динамікою, строкатістю та хаотичністю. На сторінках «Мемуарів із життя», і 

то зовсім не через побоювання цензури, цілком відсутні патріотичні 

екзальтації чи політичні спекуляції. Не має навіть спроби розрізнення, то 

польські, французькі чи російські офіцери розграбували її маєток. Це не її 

війна, це не її світ.  

Якщо говорити про те, наскільки питання, представлені на сторінках 

«Мемуарів із життя», віддзеркалюють загальну проблематику, властиву 

мемуарній літературі Правобережної України доби романтизму, то варто 

зауважити, що у Є. Фелінської відсутнє художнє осмислення проблематики, 

пов’язаної з діями російського авторитаризму те деспотії, що охоплювали б 

та зафіксували настрої по відношенню до панівної нації імперії, які, 

наприклад, місять і досить однозначно їх виражають мемуари 

Т. Бобровського, Є. Івановського, А. Коженьовського та ряду інших 

письменників Правобережжя. Подібне явище можна пояснити декількома 

чинниками. По-перше, Є. Фелінську, на нашу думку, цікавила доля перед 

усім польської громади, адже авторка ставила перед собою мету показати 

власним нащадкам, які зміни відбулися саме із їхніми співвітчизниками. По-

друге, – у хронологічному плані «Мемуари із життя» завершуються 1820 р., 

тобто ще до повстань, посилення імперської централізованої влади, масової 

русифікації та заборони усього польського. По-третє, мемуаристка писала 

свій твір, вже перебуваючи у власному маєтку у Воютині після повернення із 

заслання у зв’язку із помилуванням, дарованим імператором. Але навіть 

після цього над Є. Фелінською зберігався поліційний нагляд як за 

неблагонадійною, а її твори перевірялися пильним оком цензури, тому 
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писати щось, що могло негативно вплинути на її подальшу долю, авторка, на 

момент виходу першого тому мемуарів якої було вже 64 роки, можна 

припустити, що просто не наважувалась.  

Проблематика «Мемуарів із життя» Є. Фелінської має суспільно-

історичних характер і об’єднує ряд питань, серед яких занепад шляхетської 

минувшини, суспільна депресія та конформізм, правобережна «ейфорія» на 

початку століття, розпорошення польських шляхетських родів та 

наполеонівські війни, що становлять центр загальної проблематики 

літератури Правобережної України кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. Головним 

питанням, яке акумулює в собі й причини, і наслідки історичних процесів, 

стало явище занепаду шляхетської минувшини, що призвело до низки інших 

суспільних потрясінь українсько-польського пограниччя та знайшли своє 

віддзеркалення у тогочасній мемуарній літературі, представником якої і є 

творчість Є. Фелінської. Серед проблем, які залишилися на периферії 

авторських рефлексій, були наполеонівські війни, які лише дискретно 

представлені на сторінках «Мемуарів із життя», та російське питання, яке 

взагалі не знайшло свого висвітлення у тексті видатної волинянки.  

 

2.2. Проблематика «Спогадів із подорожі до Сибіру й 

перебування в Березові та Саратові»  

 

Вибір Є. Фелінською генологічних дефініції для своїх творів «Спогадів 

із подорожі до Сибіру…» і «Мемуарів із життя» зумовлено особливостями 

рефлексії минулого часу, які відрізняються один від іншого методологічним 

підходом в інтерпретації проблематики, властивостями віддзеркалення 

часопростору, предметного світу, способами організації характеру тексту 

(природа, світ, часопростір, форма, фактура та ін.), емоційністю вияву 

авторських пригадувань. Спогади – це літературно-мемуарний наративний 

жанр, у якому поданий опис давніх подій, учасником чи свідком яких був 

автор, відтворені портрети окремих людей із використанням відповідних 

композиційно-стилістичних засобів, біографічних та автобіографічних даних, 
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нотаток, щоденників [60]. Часова дистанція між подіями та їхнім описом 

скорочується, а прийом використаний Є. Фелінською, що передбачає 

наявність елементів щоденника, дозволив взагалі скоротити відстань між 

дією та оповідністю. Окрім того жанр мемуарів передбачає ґрунтовне 

осмислення подій та зображення більш значного періоду часу із перспективи 

зрілого автора, що має на меті залишити по собі слід в історії та переказати 

власний досвід нащадкам. Для жанру спогадів характерна менша часова 

дистанція, і, як правило, вони пишуться під першими і найбільш сильними 

враженнями від певної події, тому їм притаманна високий рівень 

рефлексійності. У випадку із Є. Фелінською подією, яка послужила 

інтенцією, стало заслання до Сибіру та пізніше перебування в Саратові  

Проблематику, яка простежується на сторінка «Спогадів із подорожі до 

Сибіру…» (1852 – 1853) умовно можна поділити на два основних комплекси: 

екзистенційний, що втілює спектр питань, які стосуються самої мемуаристки, 

її душевного стану, переживань та внутрішніх рефлексій, та соціокультурно-

історичний, який у свою чергу поділяється на проблеми, притаманні 

російській громаді Тобольська, Березова, Саратова та інших міст імперії, де 

довелося побувати авторці, та етноісторичні візії з життя корінного 

населення Сибіру – ненців або ж самоїдів та хантів або ж остяків. Поділ на 

комплекси здійснено на підставі принципу важливості.  

Період перебування на засланні в Сибіру, рефлексії якого й стали 

основою для «Спогадів із подорожі до Сибіру…» Є. Фелінської, 

характеризується надмірним потягом до аналізу власних емоцій, що 

пояснюється внутрішнім зосередженням особистості при примусовому її 

перебуванні у екзотично-чужому та подекуди ворожому просторі. Тому 

центральною частиною у парадигмі висвітлених на сторінках «Спогадів із 

подорожі до Сибіру…» проблем, визначаємо питання, що стосуються 

екзистенціальних аспектів буття мемуаристки. Виходячи із позиції, що 

відчуття самотності є одним із найбільш елементарного досвіду людини, 

засудженої на вигнання, стає очевидною одна з магістральних проблем 
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мемуаристичного дискурсу «Спогадів із подорожі до Сибіру…» – духовна та 

фізична ізоляція. Засланець, відлучений від дому, родини, друзів, від усього, 

до чого звик, починає своє нове життя в невідомому оточенні, в якому кожна 

річ має ознаку екзотичності, а іноді й дикості та дивакуватості, іншими 

словами, – екстраординарності. Чужість оточуючого простору простежується 

в кожному об’єкті предметного світу, але найважливішим є перший 

усвідомлений контакт особи із незвіданим простором, що уявляється як 

підкреслене зіткнення двох різних світів: цивілізації, яка ототожнюється із 

вітчизною і все ще триває в свідомості особи, та Сибіру, який лише починає 

набувати ознак реальності. Ці два простори постійно змагаються в 

екзистенції засланця. Втрачена земля – вітчизна, підлягає міфологізації та 

набуває рис сакральності, а Сибір стає простором, який з часом хоча і не до 

кінця, але підлягатиме освоєнню.  

Момент усвідомленого переходу авторки із площини знайомого 

простору до чужого світу проявився в у підкресленому стані апатії та 

відсутності тривоги. Є. Фелінська, акцентуючи увагу на тому, які емоції 

викликав новий простір у її провідників та в неї самої, з подивом помітила, 

що окрім «неспокійної обережності» не відчувала абсолютно нічого. Із цього 

моменту авторка розповідає про власні емоції з позиції людини, що стала 

мешканцем двох світів одночасно: реального, але чужого та екстремального 

Сибіру, і трансцендентальної далекої та недосяжної вітчизни, яка залишилася 

лише світлим спогадом у пам’яті.  

У текстах «Спогадів із подорожі до Сибіру…» можна простежити 

кілька «відтінків» почуття самотності у Є. Фелінської. Першим є одинокість-

відлюдництво: «Самотність ніколи мене не обтяжувала, іноді цей стан мені 

навіть подобається, хоча я і люблю товариство, але вмію замінити його 

відсутність, ніколи не нудьгую, будучи із собою сам на сам. Другий, це 

вимушена самота-ізоляція, яка пробуджувала в авторки відчуття невідомого 

страху: «Самотність, яка чекала на мене в Березові, лякала як субстанція 

глибокої темноти, в якій не можна побачити ані дна, ані країв» [158, с. 52]. 



64 

Мемуаристка розмежовує категорії самотності. Ту, яка зумовлена лише 

обмеженістю, що позбувається силою волі, вона називає «тимчасовим 

відстороненням, відновленням сил або відпочинком». А ось розрив усіх 

стосунків із минулим, вимушену дистанційність Є. Фелінська називає 

«справжньою страшною самотністю» [158, с. 52–53]. 

Мемуаристка, намагаючись продемонструвати читачеві високий рівень 

правдивості та відвертості, презентувала на сторінках спогадів процес 

аналізу власних почуттів та емоцій, і на власному прикладі показала, як 

ізоляція впливає на людину. Як зазначає А. Зволан, самотні особи стають 

занадто егоцентричні, надмірно зосереджуються на власних переживаннях, а 

весь світ сприймають як ворога [250, с. 183]. На таку характерну рису звертає 

увагу і й мемуаристка, зауважуючи, що спроби з боку місцевого населення 

розважити засланок сприймалися так, ніби «у нас забирають наш останні 

скарб. Замість вдячності за добрий жест, відчуваємо лише примус, неволю та 

жаль за втраченою свободою» [158, с. 96]. Про подібну ситуацію писав 

польський новеліст, драматург, етнограф та сибірський засланець 

Л. Немойовський, зазначаючи, що дуже потерпав від надмірної уваги з боку 

місцевих жителів, адже вони вважали самотність занадто шкідливим явищем. 

Описуючи дружину старости, у якої самотність асоціювалася із тишею, автор 

зокрема писав: «Вона говорила завжди й усюди, від світанку до заходу сонця 

її слова вилітали з вуст із гуркотом млинових жорен» [211, с. 263]. Потреба у 

самотності ставала вершиною ієрархії духовних бажань, адже саме вона 

допомагала в перші місяці засланцям продовжувати певний час жити 

минулим. Але Є. Фелінська, будучи особистістю зрілою та мудрою, своє 

вимушене товариство перетворила на умови, які сприяли процесу пізнання 

місцевих традицій та звичаїв, а також характеру мешканців Березова.  

Проблема вимушеного обмеження та самотності перетворюється на 

один із способів переживання емоційних потрясінь, як це було, наприклад, у 

випадку, коли Є. Фелінська дізналася про смерть видатного полководця 

Польських військ, а пізніше сибірського засланця С. Крижановського: 
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«Хотілося відпочинку, хотілося самотності, але ніде не можна було її знайти. 

Самотність зміцнює душу так, як лежання лікує немічне тіло» [158, с. 133]. 

Примусове заслання, життя у недоброзичливому середовищі та добровільна 

ізоляція, як в плані духовному, так і фізичному, у мемуаристки перейшла із 

матеріального на рівень ментальний, ставши чинником, який допоміг їй, на 

думку авторки, не втратити людську гідність та, навпаки загартувати силу 

волі, яка у майбутньому стане гідним прикладом для нащадків.  

Наступним у комплексі екзистенційної проблематики є питання сенсу 

буття людини, яке стало лейтмотивом спогадів періоду перебування 

мемуаристки в Березові. Як зауважує А. Зволан, для представників сибірської 

літератури філософські питання, серед яких «ким є людина? до чого вона 

прагне?», набувають нового виміру та актуальності, ніж будь-коли до цього 

[250, с. 188]. Людина, яка тепер, за нових умов може покластися виключно на 

себе, починає оцінювати та переосмислювати власне життя. Також повністю 

змінюється ієрархія життєвих цінностей.  

Вражаюча тиша і величезний простір сибірської пустки викликають 

почуття, які до того часу були недоступні розумінню європейки. Змінюється 

також відчуття часу та простору. Із швидкого ритму життя у столиці 

Волинських Афін відірвана від своїх щоденних занять, Є. Фелінська відчуває 

дивну порожнечу. Час, який до цього мчав шалено, раптом починає плинути 

занадто повільно. Подібні враження посилює монотонна екзистенція та 

різниця в кліматичних умовах, пори року, які змінюються занадто швидко 

(весна, літо), або тягнуться безкінечно (осінь, зима), а також дні без ночей та 

ночі без днів. Є. Фелінська зазначає: «Як тільки подумаєш, а зразу бачиш, що 

це пустка»
 
[158, с. 84]. Щось подібне бачимо й у Л. Немойовського: «Сидячи 

біля вогню, слухав голоси пустелі» і «ця таємнича велич азіатської пустелі 

дає певне уявлення про безкінечність» [211, с. 417]. Проте, окрім 

безпорадності, для Є. Фелінської сибірська пустка стала місцем найвищого 

божественного пізнання. Мемуаристка, описуючи величний простір, 

говорить, що саме у дикій і вражаючій природі побачила сакральність 
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божественного творіння, не зіпсутого людською рукою, «відчула якусь дивну 

урочистість» [158, с. 65]. Рефлексії, викликані перцепцією неосяжного 

простору, мають подібне звучання. Є. Фелінська, будучи особою віруючою, 

відчула найвищий ступінь радості: «Душа, занурюючись в релігійний захват, 

проходячи дорогу від Творця до створення, відчувала свою велич і змогу 

пізнати Божі помисли та величезну любов до тих чудес безмежної сили» 

[158, с. 65]. А Л. Немойовський зазначав, що «ніколи раніше одночасно ще не 

відчував настільки сильно божественну присутність, величі природи та 

нікчемність людини» [211, с. 417]. Пошук Божої благодаті та усвідомлення 

власної місії перегукується із поглядами релігійної доктрини філософа та 

містика А. Тов’янського, який проповідуючи богообраність польського 

народу, у Парижі зумів залучити до таємного «Кола Божої справи» видатних 

літераторів, серед яких А. Міцкевич, Ю. Словацький та С. Гощинський та ін.  

Питання людського буття у «Спогадах із подорожі до Сибіру…» 

нерозривно пов’язана із питанням гносеологічним, що має 

антропоцентричний характер. Саме у сибірському просторі виникають 

спроби осягнути горизонти, які підвладні людському розуму. Авторку не 

покидає думка про те, що людина є лише малою частиною величезного 

цілого, межі якого не можна осягнути навіть в найбільш зухвалому польоті 

думки. Людина стає подібною до «відірваного листку, зірваний вихором, ще 

якусь хвилину падає, не відаючи, яка сила його провадить, не знаючи звідки 

прийшов і куди прямує, а однак видає себе за щось дуже важливе» [158, 

с. 65]. Для презентації цієї проблеми мемуаристка використовує модний для 

літератури доби романтизму образ зірваного листка, що дозволяє 

якнайточніше передати почуття непевності та самотності.  

Другим комплексом проблем є соціокультурно-історичний проблем, 

представлених на сторінках «Спогадів із подорожі до Сибіру…», є 

соціокультурно-історичні. Звернемося до кола питань, які у свій час 

гарантували твору Є. Фелінської певну ексклюзивність та читацький успіх, а 

крім того ще й принесли славу та визнання літературно-критичного 
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середовища середини ХІХ ст., а саме до етнокультурної візії життя корінних 

народів Півночі, хантів та ненців. Саме через комплекс проблем, які 

окреслювали матеріальну та духовну культуру цих спільнот, Є. Фелінську 

вважають предтечею сибірський етнографічних студій.  

Однією із значущих предметів художнього осмислення у такому 

контексті постала проблема соціально-культурного співіснування корінних 

народностей – хантів та ненців і власне росіян. Є. Фелінська продовжує 

традиції польських мемуарів ХVІІІ ст., які досліджували й висвітлювали 

процес завоювання Сибіру Росією та політику колонізації цих величезних 

теренів. Проте авторка з позиції людини середини ХІХ ст. вже могла оцінити 

їх масштаби та наслідки. Видатна волинянка, як і її попередники, чітко 

усвідомлювала багатоетнічність корінних народів Сибіру, називаючи їх 

автохтонами та земляками. Як зазначає польський літературознавець 

А. Рочко, ще мемуаристи ХVІІІ ст. особливості корінних народів показували 

у порівнянні із росіянами, створюючи завжди негативний образ останніх, які 

використовували простоту і довірливість представників кочового народу 

[227, с. 84].  

У «Спогадах із подорожі до Сибіру…» Є. Фелінської ця проблема 

набуває іншого звучання. Мемуаристка зауважує, що корінне населення 

відігравало важливу роль в економічному плані. Саме вони становили перше 

та найбільше джерело багатства місцевих мешканців, адже російський 

купець, вже при першому обміні із хантами та нанцями отримував величезні 

прибутки. Це пояснювалось, що корінні народи, не знали справжньої ціни 

грошей, а товар, на який вони у російських купців обмінювали шкіри тварин, 

коштував значно дешевше. Мемуаристка, намагаючись об’єктивно оцінити 

ситуацію, у «Спогадах із подорожі до Сибіру…», уточнює, що незважаючи 

на таку ситуацію, вся торгівля відбувалася на основі повної довіри, адже 

купець повинен був вивчити мову хантів або ненців пізнати їхню культуру, 

звичаї, а також особисто познайомитись із кожною родиною.  
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У текстовому масиві мемуарів є також детальна етнографічна розвідка, 

яка стосується зовнішнього вигляду корінного населення, їхньої мови, 

вірувань, місця проживання, способу життя, яку авторка, будує за принципом 

порівняння.  

Є. Фелінська, яка намагається дослідити проблему негативних 

наслідків колонізації корінного народу, вдається простежити також, як 

спрацював один із методів завоювання, які широко застосовувався росіянами 

по відношенню до ненців і хантів – а саме, навернення у православ’я. Як 

зауважує авторка, ханти і нанці вже після прийняття християнства 

продовжували таємно вшановувати власних богів, а релігію колонізаторів 

набували для того, щоб отримати звільнення від податку, який називався 

ясаком і, до речі, зберігався в Російській імперії до початку ХХ ст.  

Складні відношення між офіційною владою та представниками 

корінних народів стали ще однією проблемою, презентованою на сторінках 

спогадів. Є. Фелінська зазначала, що дуже часто сибірська адміністрація 

допускала багато утисків у стосунку до аборигенів, і чим далі на схід, тим 

важче було контролювати урядових чиновників. Мемуаристка стала наочним 

свідком наслідків декількастолітньої політики загарбницької колонізації для 

корінних народів Сибіру. Йдеться про збройне повстання ненців у 30-х рр. 

ХІХ ст., яке увійшло в історію під назвою «Повстання в Ямальській тундрі». 

Є. Фелінська демонструє динаміку у власних поглядах, змінюючи думку 

щодо постаті головного героя, що дозволяє підвищити рівень читацької 

довіри до тексту. Спочатку авторка дотримувалась загального твердження, 

що Ваулі Пієттомін, ватажок ненців, був звичайним розбійником. Проте 

наступні події, з такою ретельністю занотовані у «Спогадах із подорожі до 

Сибіру…», змінили її думку. На сторінках тексту постає образ сильної, 

вольової людини, що мала «шаманських характер, а розум сміливий, 

енергійний та авантюрний» [158, с. 326]. Образ Ваулі, створений 

мемуаристкою, повністю відповідає поетиці романтичного персонажа, 

наділений рисами героїзму та подекуди легендарності.  
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На сторінках «Спогадів із подорожі до Сибіру…» представлено 

проблему, що стосується соціокультурно-історичного дискурсу буття 

російської громади в Тобольську, Березові, Саратові та інших містах імперії, 

в яких довелося побувати авторці. Якщо звичаї та традиції корінного 

населення Сибіру порівнюються із культурою та менталітетом росіян, то 

власне риси, притаманні російській громаді розкриваються на підставі 

зіставлення із рідним для Є. Фелінської світом українсько-польського 

пограниччя.  

Найбільш показовою для мемуаристки було життя російської спільноти 

в Березові, яке стало місцем зіткнення різноманітних протиріч у розумінні 

авторки-європейки. Письменниця, намагаючись бути об’єктивною, акцентує 

увагу на позитивних сторонах особливостей життя мешканців Березова, 

зазначаючи, що вони відгадали таємницю вільного існування, адже «скільки 

разів у нашому цивілізованому світі ми позбавляємось спокою, зручностей і 

власної приємності заради марнославства чи забобонів. Скільки слуг 

оплачуємо не для власної зручності, а для того, щоб дім утримувався на рівні, 

який ми вважаємо належним, який відповідає нашому статусу, або який би 

ми хотіли продемонструвати нашим сусідам?» [158, с. 113]. Є. Фелінська, 

досліджуючи побут березовців, помічає суттєву різницю між їхньою 

ієрархією життєвих цінностей та власною, головним критерієм є простота та 

зручність.  

Однією із важливих проблем, які осмислювала мемуаристка, стало 

місце книги в середовищі тогочасної громади сибіряків, а також окреслення 

читацьких уподобань місцевої публіки, яке авторка іллюструє на прикладі 

мешканців Березова. Письменниця відзначає, що серед усіх книг, як 

перекладних, так і власне російських, яких було доволі багато, фаворитами 

були казки та любовні романи. Також мемуаристка з гумором відзначає 

певний культурний дисонанс: «коли дивно було бачити Шатобріана або 

д’Арленкура в руках сибірячки, а ще дивніше було чути, як молода 

березовська літератка з д’Арленкуром в руках видає зі своїх уст на 
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домочадців потік таких виразів, від яких почервоніла б не одна перекупка на 

наших базарах» [158, с. 156]. Подібне зіткнення культурних протиріч стає 

одним із провідних концептів у «Спогадах із подорожі до Сибіру…» 

Є. Фелінської.  

Проблематику, презентовану на сторінках «Спогадах із подорожі до 

Сибіру…» видатної волинянки умовно об’єднуємо в екзистенційний та 

соціокультурно-історичний комплекси. Для «Спогадів із подорожі до 

Сибіру…» – провідними є проблеми екзистенційного комплексу, який 

включає в себе питання, що стосуються буття людини, її місця у світі, межі, 

які може осягнути її розум, а також усіх вимірів самотності, які Є. Фелінська 

відчула на власному досвіді. Екзистенційний вимір відповідає системі 

проблем художнього двосвіття, зумовленого існування авторки у різних 

культурних парадигмах – чужої сибірської та своєї волинської. 

Соціокультурно-історичний комплекс проблем характеризується високим 

рівнем об’єктивності та фактичним наповненням. Об’єднуючим фактором 

для проблематики «Спогадів із подорожі до Сибіру…» залишається питання 

збереження польської національної автентичності у будь-яких часових та 

просторових вимірах.  

 

2.3. Проблематика культурної і соціальної емансипації та 

галоманії у мемуарних та мемуаризованих творах Є. Фелінської  

 

Проблема емансипації у мемуарній творчості Є. Фелінської, пов’язані з 

національним питанням, реалізовуються через інтелектуальний опір по 

відношенню до імперської влади і зосередженні на розвитку та відродженні 

національної культури, співзвучної з головними ідеями антиколоніального 

дискурсу позаминулого століття. У такій ситуації епітет «колоніальне» 

розуміється як маргінальний і те, що потребує захисту. Подібна стратегія 

проявляється на двох рівнях: фізичному (визвольна боротьба за незалежність 

країни) і духовному (бунт по відношенню до насаджених стереотипів і 

створення власних моделей розвитку вітчизняної культури). Діяльність 
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видатної волиняки відбувалася на обох рівнях: участь у «Союзі польського 

народу» Ш. Конарського та збереження національної автентичності на 

сторінках «Мемуарів із життя».  

Крім фактичної експансії з боку Російської імперії суспільство 

українсько-польського пограниччя доби романтизму знаходилося під 

впливом культурної експансії, названої пізніше галоманією або франко 

філією (перебільшена симпатія і некритичне ставлення до французів і всього 

французького) [75, с. 423].  

Питання соціальної та культурної емансипації перебувало у колі 

зацікавлення мемуаристки ще до її сибірського заслання і втілилося у головні 

постулати в ряді мемуаризованих творів, серед яких «Статут жіночого 

товариства»
 

(1837), «Торгівельна угода» (1837)
 

та текстах періоду після 

заслання: статті «Роздуми про поступ людства (Лист до видавця)» [184], а 

також власне «Мемуарів із життя» та «Спогадів із подорожі до Сибіру…». 

Звернення до мемуаризованих текстів дозволяє розширити проблематику й 

вийти на більш складний та об’єктивний рівень розуміння питання 

емансипації. У нашому досліджені розрізняємо емансипацію соціальну, яка 

стосується положення людини в суспільстві, можливості забезпечення її 

громадської діяльності, та культурну, що визначається освітніми, етичними 

та естетичними категоріями.  

У просторі українського Правобережжя проблема соціальної 

емансипації, що реалізовувалась в думках про положення жінки в 

суспільстві, ті, що скоро отримають європейське визначення як проблеми 

емансипації отримали суголосну та синхронічну актуалізацію. У другій 

половині 1837 р. Ш. Конарським в осередку «Співдружності польського 

народу» було прийнято рішення про створення в його рамках жіночого 

товариства на Волині та Поділлі, що сприяло б виконанню окрім 

затитулованих в програмних документах гасел, серед яких підвищення рівня 

освіти, устабільнення загального положення жінки в громадському просторі, 

збереження моральних цінностей, національних звичаїв і традицій, ще й 
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залученню значної частини молоді до активної громадсько-суспільної 

діяльності. Учасниці цієї організації повинні були проводити роботу над 

удосконаленням текстів програмних документів, займатись виховною й 

просвітницькою діяльністю. Виникнення подібного об’єднання стало однією 

з найперших ознак прояву та поширення європейських прогресивних й 

одночасно «модних» ідей часу, а разом із тим й емансипаційної думки на 

Правобережжі в 1830-х рр. ХІХ ст.  

Діяльність жінок та їхнє членство у «Співдружності польського 

народу» сприймались іншими учасниками-чоловіками доволі суперечливо. 

Давались взнаки вітчизняні, східнослов’янські виховні традиції, відчувались 

впливи не тільки і не стільки західноєвропейських ідеалів освіти, скільки 

правобережний патріархальний уклад життя, про що дозволяють говорити, 

наприклад, спогади К. Міцовського [111], нарешті, стереотипність мислення 

та неготовність чоловічої частини суспільства заважали сприймати «слабку» 

стать у подібній ролі.  

Учасник Листопадового повстання, член «Співдружності польського 

народу», Г. Машковський, цінуючи патріотизм та самопожертву 

співучасниць, остерігався проявів нетактовності в організації, а після 

ліквідації об’єднання був переконаний у тому, що саме жіноча балакучість 

призвела до ув’язнення багатьох достойних мужів. Подільський публіцист, 

прозаїк М. Ролле в праці «Із минулих століть. Історичні та літературні 

нариси» (1908) обурювався ангажуванням жінок до конспіративної 

діяльності та зауважував, що Ш. Конарський «зміг знайти для своїх 

злочинних цілей декількох жінок, для яких уклав статут у дусі ненависті до 

уряду та порядків, які панували в державі» [ 229, с. 336]. На противаги йому, 

видатний волинянин, лікар, мемуарист В. Ласоцький після викриття 

«Співдружності польського народу» наголошував, що «героїні показали 

незвичайну міць характеру, не піддались на провокації ані вмовляннями, ані 

примусом, даючи тим самим гарний приклад землякам» [202, с. 78]. 

Протилежні й дещо різнопланові оцінки дозволяють говорити про досить 
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високу амплітуду між позитивним та негативним ставленням соціуму, 

зокрема чоловічої його частини, до активної громадської позиції жінки.  

До кінця ХХ ст. «Статутом жіночого товариства» вважалася «Програма 

національних дій» авторства Г. Машковського, і лише дослідження 

польського науковця В. Сливовської вказали на роль, яку відіграла 

Є. Фелінська у створені головного програмного документу організації [238, 

с. 13].  

На сторінках «Статуту жіночого товариства» Є. Фелінська 

сформулювала ще у 1838 р. принципи подальшого розвитку громади та 

громадськості на українсько-польському пограниччі. У документі зокрема 

йшлося про підвищення ступеня загальної розумової культури, введення 

базової освіти для дітей обох статей та всіх верств, прагнення до соціального 

рівноправ’я – «різниці між соціальними класами не існує ані в очах розуму, 

ані в очах Бога» [243, с. 144], урегулювання економічних відносин, що 

сприяло б суспільній емансипації громадян в цілому.  

У співавторстві із лікарем А. Ю. Бопре, який увійшов до складу 

«Співдружності польського народу» за рекомендацією Є. Фелінської, 

політичний діяч уклав положення «Торгівельної угоди», яка стосувалась 

створення акціонерного товариства та пропозицій вирішення ряду 

економічних питань. Автори акцентують увагу на недостатньому рівні 

розвитку промисловості, наявності торгівельних махінацій, відсутності 

взаємної допомоги, що призвело суспільство до стану «апатичної 

мерзотності». Головна причина цього занепаду вбачається у «взаємній 

недовірі, яка руйнує капітали, приглушуючи будь-яке прагнення до розвитку 

здібностей та активної діяльності» [242, с. 139]. «Торгівельна угода», 

локальна за своїм характером, була розрахована на, так би мовити, підтримку 

вітчизняного виробника, – «торгівля місцевою продукцією і найтісніший 

зв’язок із потребами акціонерів краю» » [242, с. 139]. Ідеї, які були покликані 

покращити ситуацію, в майбутньому будуть вважатись підґрунтям для 

розвитку будь-якої національної економіки. Діяльність Є. Фелінської не 
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лише в громадському, але й економічному просторі Правобережжя І 

половини ХІХ ст., була, можливо, не стільки свідомо емансипаційною, 

скільки вимушеною, – вдова, вона користувалась правом тогочасного 

законодавства займатися адміністрацією та управлінням власних маєтностей. 

У другій половині ХІХ ст. прагнення жінки до фінансової незалежності стане 

однієї з умов феміністичного руху.  

У «Статуті жіночого товариства» Є. Фелінська розкривається і як 

педагог-новатор, чиї погляди співзвучні з передовими вимогами учасниць 

емансипаційного руху до рівня жіночої освіти, які полягали в доступності 

знань, об’ємності предметного циклу та співвіднесеність отриманих умінь і 

навичок з вимогами часу. Головними принципами були соціальна 

рівноправність, індивідуальний та диференційний підхід у навчанні, що 

полягали у врахуванні інтелектуальних здібностей учениць, та відповідність 

навчання реальним вимогам розвитку тогочасного суспільства. Є. Фелінська 

була переконана, що учениць в школах варто розділити на два окремих класи 

в залежності від їхніх інтелектуальних здібностей. Загальними для обох груп 

стало формування базових умінь: письма, читання та арифметики. 

Наступним етапом навчання для більш обдарованих дівчаток було 

опанування іноземними мовами, географією, історією, музикою та 

малюванням, що становило основу жіночої освіти не лише на Правобережжі 

України першої половини ХІХ ст., але й відповідало загальноєвропейським 

вимогам [51, с. 63–67]. Учениці другого класу повинні було оволодіти рядом 

умінь та навичок, серед яких шиття, гаптування, кулінарія, огородництво, що 

дозволило б їм пристосуватись до потреб громадськості та здобути відносну 

фінансову незалежність. Перераховані положення повинні були діяли як у 

Кременці, так і в довколишніх селах. Авторка «Статуту жіночого товариства» 

була не лише теоретиком, але й практиком педагогічної діяльності: за 

ініціативи «Жіночого товариства» була відкрита початкова школа для дівчат, 

в якій служили син і дочка Є. Фелінської, і вона особисто теж навчала дітей 

читати.  
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В основі педагогічних поглядів Є. Фелінської лежить переконання у 

важливості й материнського виховання, що ґрунтувалося б на принципах 

християнської моральності: «Необхідно, щоб дитина перш, ніж піде до 

школи для ознайомлення з книжками і письмом, вже мала уявлення про те, 

що є поганим, а що добрим, виходячи з принципів релігійних» [146, с. 155]. 

Засади моральності, наголошує авторка, закладаються в дитинстві через гру і 

спілкування. Порушує проблему організації та керування виховним 

процесом, на який зайнятих тяжкою працею і переважно неосвічених 

сільських матерів, часу не вистачало. «Досі не розумію, – дивується 

письменниця, – чому книжка, а точніше наука писемна не має популярності у 

наших селян; навіть найзаможніші селяни не мають ніякого бажання 

посилати сина до школи» [146, с. 158]. Аналізуючи проблему, вона 

приходить до висновку, що відсталість і занедбаність сільського життя не дає 

можливості людям сформувати і відчути потребу в освіті. У зв’язку з цим, як 

зазначає Л. Єршова, «письменниця особливо наголошувала на важливості 

правильного дошкільного виховання дітей через створення в кожному селі 

охоронок (дитячих притулків) для маленьких дітей, “де кожна мати могла б, 

йдучи на роботу, безпечно залишити свого малюка під наглядом жінок 

благочестивих і релігійних, котрі присвятили б себе виключно цій праці в 

цілях служіння Богу й людям” [146, с. 155]» [51, с. 64]. 

Є. Фелінська – це постать нового часу з активною громадською 

позицією та енциклопедичною універсальністю мислення, що буде більш 

характерно для жінки кінця ХІХ ст. У «Статуті жіночого товариства», який, 

зважаючи на характерну для його стилю лапідарність, стислість та 

безособовість, проявляється багатогранний образ авторки-емансипантки, що 

охоплює різні сфери її зацікавлень – від соціології, філософії, етики до 

педагогіки та економіки. Активна громадська позиція в питанні рівності та 

духовної свободи соціальних верств, участь в економічному житті, передові 

педагогічні погляди становлять основу емансипаційної думки Є. Фелінської. 

Проте незмінними залишались принципи дотримання християнської етики в 
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усіх проявах існування громадськості Правобережжя першої половини 

ХІХ ст. На противагу західноєвропейським емансипанткам, які відкидали 

важливість шлюбу, єдиною цінністю та осередком відродження духовного 

життя в суспільстві для Є. Фелінської залишалась родина, в якій дружина не 

безмовна істота, а вірний друг, партнер і помічник чоловіка у різних сферах, 

які не обмежувались домашніми справами.  

Розвитку емансипаційних ідей Є. Фелінської сприяли твори відомої 

французької письменниці Ж. де Сталь («Дельфіна», 1802 р.; «Корінна», 

1807 р.), які на початку ХІХ ст. вже були відомі не лише на її батьківщині, 

але й далеко за межами Західної Європи. Мадам де Сталь виступала за 

свободу у виборі жінкою життєвого шляху. Як зазначає російська дослідниця 

Л. Мойсеєва, вплив романів Ж. де Сталь на російське суспільство був 

величезний, уперше «про жінку в Російській імперії стали говорити як про 

особу, про її духовні можливості та потребу визволення» [70, с. 165].  

Заклик «руйнувати пересуди, що стосуються різниці між суспільними 

станами [242, с. 145], співзвучний із ідеями Жорж Санд, однієї з найбільш 

активних поборниць за громадянські права у першій половині ХІХ ст., яка, 

ставлячи питання про становище жінки у французькому суспільстві, мало не 

вперше пов’язала особистісну свободу із загальною проблемою соціального 

звільнення, стверджуючи, що незалежне положення жінка може завоювати 

лише тоді, коли суспільний устрій буде ґрунтуватись на принципах 

соціальної рівності й свободи.  

Погляди Є. Фелінської, що з’явилися на сторінках «Статуту жіночого 

товариства», що у європейській практиці пізніше отримають окреслення 

«емансипаційних», в ході суспільного дискурсу будуть видозмінюватись, 

уточнюватись, доповнюватись. Ідеї знайдуть вираження у поглядах 

об’єднання так званих «Ентузіасток», серед яких відомі імена 

Н. Жмиховської, К. Земенцької, А. Скимбрович, що виступали за зміни 

суспільних структур, які існували, для розширення сфери публічної та 

індивідуальної свободи жінки [10, с. 41]. Подібні переконання зустрінемо і в 
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дослідженнях історії виникнення та розвитку свідомих феміністичних рухів у 

Європі та Америці П. Кучальської-Рейншміт, проте лише на початку ХХ ст. 

(1903) [199, с. 310].  

«Статут жіночого товариства» – одна з перших спроб презентації 

публіцистичних текстів Є. Фелінської, який з’явився ще до її арешту й 

заслання у Сибір та літературного дебюту статтею «Роздуми про поступ 

людства (Лист до видавця)» на сторінках «Петербурзького тижневика» [184]. 

У стилістиці програмного документу, який регламентував діяльність 

«Жіночого товариства», проявляється характерна манера авторки – тяжіння 

до узагальнених масштабних картини та аналітичних пасажів, що у 

подальшому буде притаманно стилю її спогадів та мемуарів.  

Аксіологічним орієнтиром для Є. Фелінської, про що дозволяють 

припустити тексти «Мемуарів із життя», залишалась славетна й в авторській 

інтерпретації дещо ідеалізована та напівлегендарна минувшина, де були 

«добрі пани, що опікувались долею селян, старанні слуги, які зрісшись із 

долею своїх господарів, не мали окремих від них справ; земля, де існувала 

віра в слово й обов’язок» [143, с. 141]. Минулий час її мемуарів – фактурний, 

він набуває ознак умовності з елементами легендаризації та подекуди 

міфологізації українсько-польського пограничного простору.  

Загальні положення програмного документу авторства Є. Фелінської за 

своїм звучанням наближені до філософських роздумів про причину 

загального нещастя людини, що відповідало максимам естетики романтизму, 

які все ще функціонували на Правобережжі. Поняттєвий апарат автора 

включав в себе етичні категорії загального добра, соціального блага, 

справедливості, щастя, громадських цінностей, пофарбованим у кольори ідей 

Й. Г. Гердера та Ф. В. Шелінга.  

У «Статуті жіночого товариства» Є. Фелінська виділяє чотири 

основних напрямки діяльності з практичного впровадження ідей культурної 

та соціальної емансипації, заснованих на підґрунті християнської моралі, на 

які буде спрямована діяльність об’єднання, серед яких пробудження смаку до 
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праці, знищення перешкод, які стосуються різниці соціальних класів, 

обов’язок працювати для загального блага суспільства, можливість повної 

присвяти себе, якщо цього будуть вимагати обставини, служінню для добра 

всієї громадськості [243, с. 145] Суспільство, презентоване у «Статуті 

жіночого товариства», – це зріз соціуму, розглянутий у синхронії, це реальна 

для Є. Фелінської дійсність.  

Убачаючи в минулому ідеальну модель побудови суспільних відносин, 

Є. Фелінська творить модель сучасності, яку можна охарактеризувати 

насиченими та дещо натуралістичними дефініціями: «конвульсійне 

здригання», «стан ферментації», «загальний хаос», «напруження, неспокій, 

збентеженість в уявленнях, непевність у прагненнях» [145, с. 178], 

«цілковите зіпсуття, моральна смерть, розкладання суспільства», «важка 

хвороба суспільства, яка проявляється то лихоманним шаленством, то 

заціпенінням, то конвульсіями, а то цілковитою немічністю» [145, с. 232]. З 

одного боку це можна потрактувати і як художню інтерпретацію буття, з 

іншого – як особливості жіночої емоційності, однак тут, усуваючи всі 

суб’єктивні ознаки та прикмети тексту, вбачаємо важливу для середини 

ХІХ ст. інтенцію, коли осмислення соціального розвитку ще не виробило 

свого властивого інструментарію, а суспільні рефлексії втілювались через 

апробовані та властиві часу ідеостилі. Саме з цих, так би мовити «традицій», 

автор приходить до висновку, що всі суспільні взаємини спотворені й 

вироджені. Родинні зв’язки, кохання, подружні стосунки, почуття, 

призначенні наповнити щастям існування людини, найчастіше стають 

джерелом найбільш дошкульних пригнічень. Саме тому гостро постає 

питання культурної та соціальної емансипації.  

Аксіологічними домінантами проблеми емансипації у творчості 

Є. Фелінської були непорушні родинні цінності. У «Мемуарах із життя» 

авторка презентувала суб’єктивно-індивідуальне бачення проблеми 

збереження жіночої екзистенції в подружньому житті: «моя особистість ніби 

загинула, цілком потонула в його особистості. Я взяла інше прізвище, 



79 

відрікаючись від свого, іншу сім’ю я назвала своєю, відмовилась від усього, 

що доти становило сенс мого існування. Урочиста хвилина в житті жінки – 

цілковите зречення себе» [146, с. 7], і це за умови щасливого шлюбу. В 

іншому випадку, як зазначала О. Ган: «бідне, обмежене виховання не 

дозволяє навіть присвятити себе важливому зайняттю, і вона (жінка – В. Б.) 

мимоволі повинна до могили безбарвно існувати» [25, с. 144]. Подібне 

становище для суспільства – болісне і вразливе, тому потребує дослідження 

та змін. Дружина, вважала Є. Фелінська, – це натхненник, друг, рівноправний 

партнер, який супроводжує чоловіка у всіх негараздах та труднощах 

життя[146, с. 8]. 

Характерною рисою у висвітлені проблеми емансипації було звернення 

до християнської моралі, національних традицій, звичаїв, домашньої 

культури, вбачаючи у цьому панацею для всього суспільства. Родина стає 

тим локальним, замкненим для нових згубних віянь простором, у межах 

якого можна відродити етичні цінності та створити нові орієнтири для 

майбутніх поколінь.  

Концентрація уваги на просторі, межі якого окреслені жіночим 

баченням світу, притаманна «Мемуарам із життя» Є. Фелінської. Події 

1812 р. на Волині показані через призму переживання вагітної жінки, яка 

очікує на первістка у розлуці із чоловіком. Відсутня спроба зобразити перебіг 

бойових операцій, опис амуніції, лише фрагментарно й опосередковано 

показано події розграбування маєтку Фелінських, свідком яких стала Єва. 

Відтворено особливості жіночої перцепції, при якій усвідомлюється 

згубність та абсурдність війни. Як писала І. Венгжин, «це не її війна, це не її 

світ» [245, с. 44].  

Проблема емансипації знайшла своє втілення і в «Спогадах із подорожі 

до Сибіру…». На основі власних обсервацій Є. Фелінська з подивом 

зауважує, що жіноцтво тут почувається набагато краще, аніж на Волині тому, 

що «чоловік, беручи дружину до свого дому, піклується про неї, знає, що 

вона насправді йому потрібна, бо від неї залежить порядок у всьому 
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господарстві. Часто так відбувається, що заможний чоловік одружується із 

дівчиною із найнижчої верстви» [158, с. 113]. Аналізуючи характерні риси 

суспільного життя, авторка визнає, що громада Березова не допускає, щоб 

жінка опинялася в ролі жертви, як це «буває у нас, коли потреба достойного 

соціального становища змушує молоду, гарну і милу жінку на союз із цілком 

зіпсутим чоловіком» [158, с. 113]. 

Однією із проблем, представленою на сторінка «Мемуарів із життя 

Є. Фелінської, є галоманія, яка на думку письменниці перешкоджала 

культурній емансипації. Хоча питання французьких впливів займає дещо 

другорядне місце в проблематиці мемуаризованих творів, але воно допомагає 

звернути увагу на цілий спектр питань, що стосуються культури, літератури, 

освіти та ін.  

Експансія французької культури, маючи за собою доволі довгу історію 

в Європі, зустріла опір в другій половині XVIII ст. в Г. Е. Лессінга; а також в 

англійському романтизмі Р. Бернса, П. Б. Шеллі, Дж. Макферсона та ін. Цей 

опір наростав під час наполеонівських воєн на хвилі антифранцузьких 

виступів Г. фон Клейста, Е. М. Арндта, у Польщі ще пізніше, лише в 

творчості А. Фредро, К. Бродзінського і А. Міцкевича. «Лише промінь 

романтизму обернувся проти сліпої галоманії заради власних етнічних 

коренів національної самоідентифікації, яким загрожував універсальний та 

космополітичний вірус родом із Парижа», – писав Я. Прокоп [219, с. 56].  

Галоманія була однією із ознак читацьких уподобань того періоду. 

М. Грабовських зазначає, що «Книги Бальзака, Гюго, Дюма, Жорж Санд! Для 

наших жінок, для нашої молоді цим обмежується вся французька література. 

Де там. Світова література! Твори Поля де Кока, написані для паризьких 

прачок і лакеїв із заїжджих домів, стають у нас забавою для людей вищого 

стану. Благородні, чесні жінки, говорять голосно про твори авторів, які не 

варті навіть згадки у пристойному місці» [166, с. 8], і додавав, що 

«неодноразово невинність цих жінок захищає їх від розуміння неморальності, 

яка присутня в цих книгах, але отрута, яка не може дістатися до сердець, 
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бруднить їхні доброчесні руки. Наші письменники, журналісти, критики, 

згадують прізвища авторів цих творів так, немовби говорять про речі значні, 

літературні. Кожен молодий автор віршем або прозою намагається 

наслідувати хоча б здалеку ці твори, які вважає новою, модною літературою, 

що відповідає духові епохи» [166, с. 8]. М. Грабовський, узагальнюючи 

характерні ознаки французької літератури та її вплив на читачів, називав її 

«шаленою», «хворобливою». Автор вважає, що література повинна 

виховувати художні смаки читачів, які через «споживання» творів саме 

польських письменників, зберігають автентичність національної культури. 

Серед всіх творів французької літератури тільки «Собор Паризької 

Богоматері» В. Гюго, критик визнавав за поодинокий гідний високої оцінки 

твір.  

Є. Фелінська на сторінках «Мемуарів із життя» також доволі скептично 

оцінює зміст книг зарубіжних авторів, хоча на основі епістолярних 

матеріалів відомо, що видатна волинянка була знайома із творчістю Дж. Г. 

Байрона, В. Скотта та ряду інших митців.  

Галоманія, ставши однією із вирішальних ознак розвитку культури 

кінця ХVІІІ початку ХІХ ст., призводила до занепаду національної 

автентичності. Вбачаючи в цьому загрозу для наступних поколінь, провідні 

діячі українсько-польського пограниччя того часу, у тому числі й 

Є. Фелінська, намагались боротися із цим явищем хоча б на сторінках 

власних творів. Чужоземщина, а передусім замилування усім французьким, 

вважала мемуаристка, стали національною трагедією, яку приймали 

безкритично, забуваючи давні польські звичаї, і без усвідомлення, що, хоча 

держави і не існує на карті, але власне в традиціях живе вільний дух народу.  

Для Є. Фелінської важливим також було питання освіти. На кожному 

етапі навчання, починаючи з наймолодшого віку, проявлялися сліди 

галоманії. Як згадує мемуаристка, підручники були переважно французькою, 

серед них польсько-німецько-французький розмовник, твори французького 

педагога та письменниці Ж.-М. Лепренс де Бомон, графині де Жанлис, 
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«Адель і Теодор, або Листи про виховання», «Вечори в замку, або Уроки 

моралі для дитячого віку». Однак, ці твори були занадто моралізаторські і не 

виконували в достатній мірі дидактичної функції. Єдиною книгою польською 

мовою було «Прислів’я із поточної розмови або звичаєві перестороги» А. М. 

Фредри. На основі власних спостережень мемуаристка робить невтішний 

висновок про те, що на Волині панує загальний потяг до усього 

французького, цей іноземний елемент заполонив всі прошарки нашої 

спільноти, так, що не лише заможна верства, але також найбідніша шляхта не 

може без нього обійтися [143, с. 276]. Подібний пасаж, як застереження, 

мемуаристка звертає передовсім до своїх сучасників, адже наслідки, до яких 

призвело явище галоманії в кінці ХVІІІ ст., були відчутні і всередині 

наступного століття.  

Проблема емансипації, представлена на сторінках «Мемуарів із життя», 

стосується як загальнолюдського виміру, так і національно-культурного. 

Є. Фелінська, як одна із найвидатніших громадських діячок свого часу, 

вболівала за відродження власне польських традицій та вартісних орієнтирів, 

як в приватному житті кожної особи, так і на загальносуспільному рівні. 

Соціальну емансипацію мемуаристка пропонувала вирішувати на основі 

відповідного збірника правил, які б регулювали економічні відносини в 

складний для польської шляхти час, та активної громадської діяльності. 

Культурна емансипація, на думку Є. Фелінської, повинна забезпечуватись за 

допомогою освіти, виховання та формування відповідних читацький 

уподобань та смаків. Проблема галоманії, на думку мемуаристки, становить 

собою головну перешкоду в досягнені культурної емансипації і повинна 

долатися за допомогою повернення до національної ідентичності, відмови від 

іноземних впливів та чіткій етичній позиції.  

Висновки до другого розділу  

Історико-літературна структура проблематики «Мемуарів із життя» та 

«Спогадів із подорожі до Сибіру…» характеризується певною 

розгалуженістю та значним обсягом охоплених питань. Об’єкти 
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літературознавчого дискурсу в «Мемуарах із життя» Є. Фелінської позначені 

суспільно-історичним характером і об’єднують ряд питань, серед яких 

занепад шляхетської минувшини, суспільна депресія та конформізм, 

правобережна «ейфорія», розпорошення польських шляхетських родів та 

наполеонівські війни, що становлять центр загальної проблематики 

літератури Правобережної України кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст.  

В ієрархії суспільно-історичної проблематики для Є. Фелінською 

центральним елементом стало явище занепаду шляхетської минувшини, що 

призвело до низки інших суспільних потрясінь українсько-польського 

пограниччя. Серед проблем, які залишилися на периферії авторських 

рефлексій, були наполеонівські війни, які лише дискретно представлені на 

сторінках «Мемуарів із життя». Російське питання, висвітлене плеядою 

митців-правобережців, не знайшло свого висвітлення у мегатексті видатної 

волинянки, що пояснюється верхньою хронологічною межею, що сягає 

1820 р., та не охоплюють ряд подій, що відбулися пізніше, поліційним 

наглядом за мемуаристкою, а також опосередкованим тиском цензури.  

Представлену на сторінках «Спогадах із подорожі до Сибіру…» 

проблематику умовно об’єднуємо в соціокультурно-історичний та 

екзистенційний комплекси із домінантою останнього. Екзистенційний 

комплекс включає в себе питання, що стосуються буття людини, її місця у 

світі, межі, які може осягнути її розум, а також усіх вимірів самотності, які 

довелося відчути та репрезентувати в тексті Є. Фелінській, серед яких 

авторка виділила одинокість-відлюдництво та вимушену самоту-ізоляція.  

Екзистенційний вимір відповідає системі проблем художнього 

двосвіття, зумовленого існування авторки у різних культурних парадигмах – 

чужої сибірської та своєї волинської. Соціокультурно-історичний комплекс 

проблем характеризується високим рівнем об’єктивності та фактичним 

наповненням, що сприяло підвищенню читацької довіри до тексту. 

Є. Фелінська створила етнографічну розвідку із побуту як мешканців 

Березова, так і корінного населення Сибіру, акцентуючи увагу на питанні 
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взаємоіснування завойовників-росіян та підкорених племен ненців і хантів. В 

деяких моментах, які стосуються історичної справедливості, йдеться про 

збройне повстання ненців у 30-х рр. ХІХ ст., яке увійшло в історію під 

назвою «Повстання в Ямальській тундрі», авторка демонструє динаміку в 

зміні поглядів та йде в розріз із офіційною точкою зору російської влади. 

Об’єднуючим чинником для проблематики «Спогадів із подорожі до 

Сибіру…» для Є. Фелінської залишається питання збереження польської 

національної автентичності у будь-яких часових та просторових вимірах.  

Соціальна та культурна емансипація, висвітлена на сторінках 

«Мемуарів із життя», стосується передовсім національно-культурного 

виміру. Є. Фелінська виступала за відродження власне польських традицій та 

вартісних орієнтирів, як в приватному житті кожної особи, так і на 

загальносуспільному рівні. Проблему соціальної емансипації, яка охоплює 

ряд питань, серед яких місце та права людини в суспільстві, можливість 

участі в громадському життя громади, доступність освіти, відповідне 

навчання та виховання молоді та ін., мемуаристка пропонувала вирішувати 

на основі відповідного збірника правил, які б регулювали економічні 

відносини в складний для польської шляхти час.  
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РОЗДІЛ 3. ЕЙДОЛОГІЧНИЙ ВИМІР В МЕМУАРАХ ТА СПОГАДАХ 

Є. ФЕЛІНСЬКОЇ  

 

3.1. Ейдологія рустикального простору в мемуаристиці 

Є. Фелінської  

 

В основу дослідження ейдологічного виміру мемуарів та спогадів 

Є. Фелінської покладено погляди Е. Гуссерля про ейдос і процес 

ейдологічної та трансцендентної редукції, що становить собою відправну 

точку для розвитку феноменології, як філософського напрямку, так і 

літературознавчого методу. Німецький філософ закликав до філософської 

пильності, суть якої полягала у відмові від суджень, отриманих не шляхом 

ретельної рефлексії, а узятих із природної установки. Ретельна ж рефлексія 

припускає аналіз власної свідомості, психічних станів, що змінюють один 

одного. Е. Гуссерль пропонує утриматися від поспішних суджень (тобто 

поспішних і безперечних висновків з природної установки). Подібну 

стриманість він називає епохе [35, с. 15]. Судження допустимо формулювати 

тільки після того, як ідеї будуть піддані ретельній філософській рефлексії.  

Творець феноменологічної філософії ставить собі за мету аналіз 

власної свідомості та психічних переживань, які змінюються. У цьому 

досвіді, із його точки зору, подається сам предмет, а також його суть. 

Психічні переживання він називає феноменами. У філософії Е. Гуссерля 

феномени – це те, що являється у свідомості. Всяке психічне, згідно із 

теорією Е. Гуссерля, – феноменальне. Це означає, що в психічному завжди 

що-небудь являється. Така якість психічного, яка відбиває його постійну 

наповненість, філософ називає інтенціональністью.  

Людська свідомість – це потік переживань і це завжди свідомість про 

що-небудь, немає свідомості ні про що. Свідомість завжди спрямована на 

що-небудь. У цьому сенсі вона завжди інтенціональна. Інтенціональність у 

Е. Гуссерля – складне явище. Воно припускає не лише спрямованість 
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свідомості на який-небудь предмет, але й роботу власне свідомості, 

рефлексію над потоком переживань. Феноменологічна редукція полягає в 

роботі з переживаннями (спогадами, фантазіями, очікуваннями і т.п.). Коли ж 

убачаються сенси, то феноменологічна редукція досягає своєї вищої стадії, 

яку Е. Гуссерль називає ейдологічною редукцією, якій властивий процес 

переходу від переживань до ейдосу (сутності – нім. Wesen), а від них – до 

предметів. Трансцендентально редуковані феномени становлять собою 

феномени очищені від нашарувань реальності [35, с. 10–13].  

Р. Інґарден переніс погляди філософа-математика Е. Гуссерля на 

літературознавче підґрунтя. Дослідник розглядав художній твір як 

інтенціональний предмет, тобто як об’єкт свідомості, поза якимось 

реальними взаємозв’язками [24, с. 223]. Водночас твір постає як 

багатошарова формація. Польський феноменолог виділяє чотири онтологічні 

шари (рівні) літературного твору (за І. Фізером): 1) рівень фонічної 

оркестрації тексту і побудованих на ній синтаксичних конструкцій вищого 

ряду; 2) рівень значення; 3) рівень усхематизованих аспектів; 4) рівень 

представлених предметів [103, с. 174].  

О. Лосєв у праці «Міф – Число – Сутність» розглядав поняття «ейдос» з 

точки зору античної філософії, зазначаючи, що «Грецьке слово „ейдос” 

означає „вид” в найбільш широкому значенні цього поняття. Це і видимий 

зовнішній вигляд, фігура, форма, картина, і сутнісне її наповнення» [66, 

c. 522]. Узагальнюючи погляди кантіанців-трансценденталістів та 

феноменологів, О. Лосєв стверджував, що ейдос становить собою первинну 

структуру значення/смислу в цілому, тобто його першу закінчену наочність 

[66, c. 520].  

Поняття ейдологія відноситься до атрибутивних критеріїв тексту. 

Згідно з потрактуванням В. П. Іванишина, його функціональна змістовність 

«передбачає оцінювання художнього твору на субрівні внутрішньої форми 

(образотворча майстерність автора)». Предметом уваги дослідника є 

естетична якість, функціональна навантаженість, новизна й інформативність 
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образів твору та його ейдологічної системи, художньо-комунікативна 

доцільність, своєрідність, оригінальність їх компонування [55, с. 95].  

Під терміном «ейдологія» в контексті нашого дослідження ми 

розуміємо спосіб організації об’єктів – парадигму ейдосів, презентованих в 

комплексі з основними мотивами, часопросторовими характеристиками та 

творчим задумом автора. Ейдос – це узагальнено-ідеалізований вияв поняття 

в авторській свідомості, що через процес створення літературного твору 

реалізується на рівні тексту в ансамблі різнопланових образів. Набутки 

мовознавчої термінології дозволяють говорити про ейдос як інваріант образу.  

Ейдологічний простір українсько-польського пограниччя початку 

ХІХ ст., відтворений у мемуарах Є. Фелінської, становить собою структуру 

багатопланового, багаторівневого семантично-змістового нашарування 

образів, очищених від емпіричності, та складну систему часопросторових 

характеристик.  

Ейдологічний простір становить собою окремий самостійний об’єкт 

класифікації. Основою для його аналізу є схема, запропонована В. Єршовим, 

за якою термін «рустикальний простір» є результатом ейдологічної редукції. 

Він вміщує, організує та об’єднує дещо відмінний, але коннотаційно 

наближений ансамбль просторових ейдосів, серед яких шляхетський 

(маєтковий, резиденційний), сільський (селянський, сільськогосподарський, 

побутовий), природний – геологічний (пов’язаний з особливостями 

геологічної будови ландшафту), акватичний (водний), дримонічний (лісний), 

дромонічний (шляхів і напрямків сполучення), який уособлюється як 

пейзажний і ландшафтний, а також старожитній, етнографічний, 

фольклорний, що в сукупності є дихотомічно відмінним від урбаністичного 

[45, с. 182].  

Приводом до художнього осмислення ейдологічного простору й появи 

пейзажу як композиційно виокремленого елементу тексту в «Мемуарах з 

життя» стало пересування у просторі авторки – від звичного та свого до 

нового іншого, яке набуло рис жанру подорожування, що у реальному 
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(фізичному) переміщенні відбувалось в основному Мінською або 

Волинською губернією. У письменниці суто прагматична мета подорожі 

рідним краєм, яка була викликана побутовими причинами, поєднувалася з 

поетично-чуттєвою реінтерпретацією нового або звичного простору, 

рефлексії від сприйняття якого формували ейдос волинського простору. У 

певних випадках, наприклад, подорож з Воютина до Житомира, «новий» 

простір сприймався Євою як екзотичний, захоплення ним пояснює наявність 

міметичного або ж описового пейзажу.  

Однією з характерних стильових рис авторки у відтворення ейдосу 

рустикального простору є дагеротипна образність, що досягається введенням 

у композицію тексту пейзажних концептів, які є достатньо нехарактерним та 

нетиповим локусом мемуаристичного тексту. Такий підхід в організації 

мемуаризованого простору дозволяє говорити про виняткову оригінальність 

стилю письменниці, яка, як тонкий обсерватор, номінує та акцептує об’єкти 

предметного світу. Подібний авторський підхід до художніх рефлексії 

простору (у нашому випадку – пейзажу) для неї є поштовхом до розгортання 

ґрунтовних аналітичних дискурсів, у межах яких перебуває історичне минуле 

краю. Це, в свою чергу, породжує ностальгійні рефлексії, які стосуються 

передусім старошляхетської минувшини.  

Ейдос простору мемуарів Є. Фелінської досить складно організований. 

Наявні елементи, за визначенням В. Єршова [45, с. 183], як ейдологічні рівні 

простору рустикального, серед яких автор виділяє шляхетський, сільський та 

природний (у широкому розумінні терміна), так і урбаністичного. Їхні 

характерні риси розкриваються за допомогою міметично-описових пейзажів, 

де рустикальний ейдос мемуарного тексту становить собою розлогу систему, 

у певних випадках набуваючи ідилічних аркадійських ознак. «Кожна частина 

нашого краю має свої характерні ознаки, своє відповідне обличчя: <…> 

степи на Україні та Волині, ліси – у Литві, <...> болота – на Пінщині» [118, 

с. 49], – писав у своїх подорожніх записках Р. Бервінський, а Я. Камьонка-

Страшакова поглиблювала це твердження думкою про те, що «своєрідні 
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стереотипи мальовничості та регіонального характеру іноді переважають 

актуальне спостереження» [176, с. 49].  

Характерним елементом ейдологічних характеристик пейзажу у 

мемуарах Є. Фелінської виступає загострення уваги до деталей, що межує на 

рівні уваги, можна сказати, – до дрібниць. Так в рефлексії Полісся мемуарист 

загострює ейдос дримонічного простору пінських боліт: «Немає тут 

піднесених і рівних, як свічки, сосен, <...> тут карликова рослинність не сміє 

вистрелити в небо; де-не-де стирчить над водою кущ лози, або пнеться 

догори жалюгідна берізка, а решту нижчої рослинності вкрила вода з 

розталих снігових заметів, яка зайняла всю низьку площину, простягнулася 

на ній, утворивши величезне озеро» [146, с. 168–169]. Кущ лози, що стирчить 

над водою, чи жалюгідна берізка, що пнеться до гори, здавалось би, не тільки 

дрібниці, але й не варті уваги просторові об’єкти. Однак, як предмети 

пейзажної замальовки, безперечно, являють собою соковиті «факти» 

пейзажного полотна. Образній характеристиці локусу сприяє загострення 

художньої виразності – «рослинність не сміє вистрелити в небо», що 

ілюструє «статичність» відкритого простору пінських боліт, що для 

Є. Фелінської, дитинство та юність якої минули на відносно обмежених 

теренах лісів, був незнайомим та, певною мірою, – екзотичним. Епітет 

«жалюгідна берізка» і виокремлення цього дримонічного об’єкту серед ряду 

подібних дозволяє говорити про те, що авторка мала змогу порівнювати з 

вже баченим та знаним раніше: під час гостини у судді Х. Шемеса Єва була 

захоплена боратицькими гаями: «Височезні старезні берези здіймалися у 

небо, вражаючи своєю висотою, біло-сірі потріскані стовбури говорили про 

їх поважний вік» [146, с. 328]. 

Дримонічний пейзаж поліських пущ став приводом для розгортання 

авторських філософсько-релігійних рефлексій, що стали основою 

ейдологічного рівень сприйняття мемуаристичного тексту Є. Фелінської. 

Просторова замальовка починається із загального враження, яке справив на 

мемуаристку цей локус: «Понура краса цього місця так мене вразила, що я 
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забула про мету нашого перебування тут» [146, с. 127]. Наступним 

елементом є деталізація дримонічного локусу: «Прямі ялини, піднесені так 

високо, що погляд ледве досягав верхівок, стовбур грубий, гладенький, 

порослий мохом, який свідчив про вік дерев; під звисаючими гілками була 

така тінь і такий холод, ніби у глибокій печері. У підніжжя дерев не 

виднілося жодної травинки, жодного зілля, – лише гола земля, чорна і вогка, 

а на ній де-не-де проглядається викорчуване із корінням дерево, ніби тіло 

велетня, залишене без поховання» [146, с. 127]. 

Поява географічних просторових описів у мемуарах Є. Фелінської 

сприяли специфічні природні умови краю. Під час подорожі до Воютина 

увагу письменниці привернув простір, «який розкинувся на декілька миль і 

на якому через низьке положення немає жодного людського поселення. 

Узимку сніг на тій льодовій поверхні розтирається, і дорога робиться рівна, 

гладка, стає найближчою, тому що прямою лінією перетинає болотисту 

місцевість і який відділяє Волинь від Литви» [146, с. 168–169]. Після 

першого інформативного (дагеротипного) повідомлення, позбавленого 

емоційної виразності, письменниця з притаманним її стилю прагненням 

підвищення рівня образної виразності, поглиблює пейзажну картинку: 

«Улітку ж то нездобута для чужого подорожнього фортеця, але місцеві 

мешканці, тримаючи в руках нитку Аріадни, вміють орієнтуватися в цих 

просторах» [146, с. 168–169]. Витворення уявного ментально-аксіологічного 

простору, як зазначає Н. Замятіна, у художній літературі відображає 

світогляд автора (носія індивідуальних і загальних рис), втілений у 

просторових координатах і характеристиках [53, с. 36]. Водночас конкретно-

історичні форми реалізації ментального простору автора в мемуаристичної 

літературі проявляються індивідуально й несистемно. Він може бути 

представлений за допомогою аналізу розгортання бінарних опозицій, які є 

репрезентативними для світогляду авторів XIX ст., що у підсумку дозволяє 

говорити про дворівневі форми рефлексії простору, а разом з тим й бінарну 

систему творення пейзажу в «Мемуарах з життя» Є. Фелінської.  
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Є. Фелінська поглиблює міметичний пейзаж поліської пущі 

клерикальними враженнями від відсутності будь-якої рослинності на землі, 

що викликає у авторки асоціації з пустелею, «куди втікає побожна людина 

від спокус і неволі цього світу, лише з думкою про Бога та вічність, 

провидить роки, чекаючи на закінчення тлінного земного паломництва» [146, 

с. 128], що, у свою чергу, переводить рефлексію на філософський рівень 

ейдологічного розуміння. Цей фрагмент репрезентує однин з елементів 

аксіологічних авторських домінант, спрямованих на резонанс з моральними 

домінантами читача і, відповідно, у контексті пейзажного локусу 

закінчується оптимістичною думкою про те, що і «сьогодні не бракує 

побожних людей»
 
[146, с. 128]. 

Ейдос поліської пущі презентує також вертикальний простір 

дримонічного локусу, вектор якого направлений згори вниз – від верхівки до 

підніжжя дерев, що дає змогу простежити характерні риси особистісно-

індивідуального сприйняття предметного світу Є. Фелінською. Початковим 

перцептивним елементом стає верхівка дерев, як те недоступне, чого прагне 

досягти, осмислити та вписати у контекст локусу мемуарист, власне, те, що 

може об’єктивно відчути від пізнання автор. Сприйняття фактурності, як 

способу відтворення об’ємності простору, сприяє динамічна зміна світла і 

тіні, які, завдяки спостереженням автора, простежується і відтворюються 

також у вертикальної інтерпретації простору.  

Іншій настроєву тональність презентує наступний пейзаж: «Коли 

минули Стир, насправді опинилися на Волині. Всі риси Полісся зникли, і я 

могла зовсім не сумніватися, що знаходимося в краї зовсім іншої природи. 

Земля жирна, чорна, такої по дорозі до цього часу не бачила, – зайняла місце 

напівпіщаної, яка була на лівому березі Стиру. Впали в око просторі лани, 

засіяні пшеницею. Ґрунт нагромаджується на узгір’ї, села часті, краєвид 

відкритий, землеробське начиння іншої форми, двори густі» [146, 

с. 303]Подана пейзажна характеристика розкриває риси, притаманні ейдосу 

селянського простору з певними ідилічними (буколістичними) елементами. 
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Підсилюють загальне враження наявні локуси простору – землі, лану, ґрунту, 

землеробського начиння, двору. Використання в пейзажній замальовці 

образів типу «жирна земля», «краєвид відкритий» забезпечують відтворення 

природного ейдосу та сприятливого для людини, з точки зору романтичного 

світосприйняття, простору.  

Звернення до акватичного локусу та його подальша інтерпретація являє 

собою наступний етап у відтворені рустикального ейдосу Правобережної 

України. У поле зору мемуаристки потрапляють найбільші річки Волині: 

Горинь, Прип’ять, Стир, Случ, Тетерів та ін. Романтичне світовідчуття 

автора міфологізує водну стихію, персоніфікує її: «Це (Прип’ять – В. Б.) 

справжня ріка-магнатка, яка не вміє порахувати свої скарби, вона приносить 

в жертву Дніпру своє ім’я та багатство для того, щоб від тієї пори жити 

життям спільним, і, швидше за все, життям та ім’ям того, з ким одружилася» 

[147, с. 183]. За визначенням Є. Колбушевської, «подібні простори, де одна 

річка впадає в іншу, характерні для описів литовських пейзажів» [185, 

с. 189]. Відтворений пейзажний об’єкт має два рівні прочитання. Його 

характерною рисою є сприйняття акватичного об’єкту крізь призму 

соціального підтексту. Ця пейзажна замальовка послуговує засобом для 

вираження авторсько-суб’єктивного бачення ідеальної поведінкової моделі 

заміжньої жінки в суспільстві XIX ст., провідними рисами якої була повна 

відмова від власного способу життя на користь родини. Річка Горинь – це ще 

один акватичний простір у зображенні: «широко була розлита в цілому 

багатстві своїх вод, яких не змігши вмісти в одному річищі, розділила на два 

рукави; один із тих рукавів, плинучи широкими луками, став шляхом, яким 

тяглися незліченні смуги дерева, відправленого в чужі краї; другий, ніби 

притягнений симпатією до мешканців, своєю дорогою оминув село, охоче 

жертвував свої води для його потреб, але разом з тим підлизував берег, на 

якому воно знаходилося. Але скоро села не стало, обидва рукава, ніби 

пробачивши собі хвилинну невірність, знову зблизилися, поєдналися в одне, і 

знову разом розпочали подальшу мандрівку» [147, с. 209]. 
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Пейзаж Горині є одним із елементів рустикального простору села 

Цепцевичі, через яке проходила найкоротша дорога Поліссям з Волині до 

Литви. Ця простір була давно знайома мемуаристці й нагадувала про 

подорож із Литви до Осови. Улюбленим місцем письменниці був 

мальовничий краєвид, центральним елементом якого було незвичне 

розділення русла Горині на два річища. Ідилічне поєднання акватичного та 

селянського образів породжувало в авторському світовідчутті позитивну 

настроєність, що дає змогу пояснити створення цього пейзажу в 

мемуаристичному тексті. З цього приводу Ю. І. Крашевський зауважував, що 

«Вода може надати життя і рух пейзажу, якщо буде в ньому добре вжита 

<...>. Немає доброго й цілісного пейзажу без води, але це предмет і завдання 

одне з найважчих» [192, с. 237]. Є. Кольбушевська уточнювала що, «це 

ствердження стосується певних правил у потрактуванні простору в живописі, 

але у широкому значені його можна застосувати і до романтичної 

літератури» [185, с. 189]. 

До інваріантів рустикального ейдосу, які утворюють класичний 

шляхетський простір, належать об’єкти, серед яких визначаємо хату, 

резиденцію, замок та ін. Є. Фелінська із притаманною їй спостережливістю 

відтворює найменші деталі. Зображення Осови, маєтку, який належав Алойзи 

Фелінському, починається з опису розміщення будинку: «Положення Осови 

було цілком поліське, ґрунт – піщаний, зусібіч оточував ліс, майже підходячи 

до самого помешкання» [146, с. 236]. Мемуаристка відзначає також переваги 

такої локації: «недалеко протікала річка Бережанка, на березі якої знаходився 

мальовничий садок, оздобою якого були дикоростучі дерева, що давали 

розкішну тінь» [146, с. 236]. Надалі ейдос маєтку із складовими локусами 

лісу, саду, та річки доповнюються детальним зображення стежок, лавок під 

розлогими липами, пасіки, млина та інших прибудинкових елементів.  

Ейдос парку притаманний європейському простору асоціювався з 

розквітом держави і мав ряд характерних самобутніх рис. Після розподілів 

Польщі втратився національний колорит, збережений до того в парковій 
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культурі. Р. Пшибильський вважає, що «змучений розпачем неволі польський 

романтик шукав у парках перед усім дух польськості, намагався вловити 

національну самоідентичність» [223, с. 27]. В Осові А. Фелінський намагався 

облаштувати парк, але дикість і неприступність цієї території перемагали всі 

прагнення до цивілізації. Рустикальний ейдос є частиною розлогої 

характеристики середовища, у якому жив видатний польський драматург 

А. Фелінський, і становить собою приклад горизонтального статичного 

простору, який функціонує в одному вимірі. Причиною його появи у 

мемуаристичному тексті є прагнення автора до інформативного зображення.  

Наступним рівнем в осмисленні є ейдос селянської хати, що 

відзначається певною виразністю та емоційністю зображення: «у цьому селі 

кожна хатина виглядала як садиба з більшими, ніж зазвичай, вікнами, і 

комином, який знаходився на даху, що було новиною для Полісся. Все 

дихало чистотою й свіжістю» [146, с. 238]. Використання гіперболізованого 

метафоричного означення підкреслює ідилічність зображення.  

У рустикальному ейдосі Правобережної України доби романтизму, 

представленому в «Мемуарах з життя» Є. Фелінської простежуються 

багатопланові оцінки та інтерпретації топосів і локусів різновекторного 

спрямування, які супроводжуються авторськими рефлексіями, що стосуються 

славетної минувшини краю. У мемуаристичному тексті простежуються 

дворівневі форми рефлексії простору та бінарна система творення пейзажу. 

Об’єктом спогадів мемуаристки постає локально окреслений шляхетський 

простір с. Узноги та с. Голинки Слуцького повіту, історичних територій 

колишньої Литви, які на початок ХІХ ст. складали південь Мінської губернії.  

У контексті структурної складності потрактування та визначення 

характерних рис просторової парадигми українсько-польського пограниччя 

постає репрезентований образ села Узнога Слуцького повіту, у якому в 

дитячі роки певний час мешкала Є. Фелінська у своєї тітки Аполлонії 

Пелікші. З позиції ретроспекції автор відтворює епоху дитинства як «спогад 

про втрачений рай, ворота до якого залишились назавжди зачиненими» [143, 
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с. 85–86], що дозволяє простежити усталені на той час враження про 

рустикальний ейдос як аркадійську ідилію та алюзію Божого саду. Ейдос 

шляхецького двору постає центральною частиною організації хронотопу в 

мемуаристичному тексті Є. Фелінської й становить ключовий елемент у 

процесі авторського переосмислення. Він постає як осяжна, впорядкована та 

функціональна одиниця. Всі інші концепти існують у логічних рамках меж 

двору. За думкою В. Єршова, двір поставав своєрідним духовним центром та 

географічним репером, становив собою «серцевину рустикального всесвіту 

правобережної шляхетської родини» [44, с. 184].  

У межах обійстя, яке належало родини Пелікшів, Є. Фелінська 

відтворює ряд елементів, серед яких житловий будинок, приміщення для 

господарських потреб, житниця, школа, – все, що становило сферу спільного 

буття дітей та дорослих. Репером, від якого відмірювалися умовні відстані у 

цій системі, слугував локус будинку, навколо якого оберталися інші складові 

сегменти впорядкованого маєтку. Одним із таких просторових елементів 

була житниця, яка одночасно слугувала також й літньою резиденцією 

тітчиному чоловікові Я. Пелікші. Є. Фелінська відтворює інтер’єр цього 

приміщення, акцентуючи увагу на функціональності та сконцентрованості 

його складових частин на власнику: «Було там чисто, заметено, як у кімнаті, 

ліжко – добре застелене, над ним знаходились ікони. Перед ліжком стояв 

столик, накритий килимком, на якому лежали релігійні книги та окуляри» 

[143, с. 85–86]. Разом з тим відтворюється й вияв дитячої перцепції, що 

полягає у перебільшені емоційного чинника: «Тут було дуже цікаво й 

таємниче» [143, с. 85–86]. Мемуаристка, відтворюючи власні дитячі 

враження під призмою вже набутого досвіду, зауважує, що у ранні роки, 

допоки судження людини про речі та явища не побудовані на емпіричному 

порівнянні, все здається значно іншим, більшим і складнішим, ніж є 

насправді. Маєток Пелікшів художньо відтворений, як один з типових 

одноповерхових будинків на Правобережжі, що характеризуються відчуттям 

міри, скромністю та функціональною логічністю. Є. Фелінська фрагментарно 
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відтворює інтер’єр та екстер’єр будинку, акцентуючи увагу на тому, що 

відповідно до польських старошляхетських традицій всі складові частини 

були простими та виваженими.  

В ейдосі шляхецького двору мемуаристка реконструює й виокремлює 

елементи суто дитинного простору, пов’язані перед усім з його дримонічним 

сегментом. Височезна стара тополя, сприйнята в контексті фольклорно-

казкових мотивів, яка в авторській пам’яті закарбувалася, як «срібнолиста 

тополя», є центральним пригадуванням, навколо якого постають периферійні 

просторові об’єкти: кущі малини, ліщини, таємні сховки в гущавині бузини, 

вузькі стежки поміж ожиною. Представлені елементи садиби знаходяться на 

одній площині, витворюючи лінійний горизонтальний простір. Поєднання 

просторових складових частини створює неповторний колорит дитячого 

світу українсько-польського пограниччя: «Дім моєї тітки <…> належав до 

останніх пам’яток старовини, в якій збереглися давні старопольські звичаї 

без жодної домішки іноземщини, без жодного до неї потягу» [143, с. 105]. 

Є. Фелінська, під час роботи над мемуарами з настановчої позиції матері 

шістьох дітей дидактично зазначає, що там «перший та останній раз в житті 

бачила, як поляки в кантушах танцювали мазурку» [143, с. 105].  

Образ с. Голинки, який належить до спогадів мемуаристки також 

періоду дитинства, перебуває в дихотомічній опозиції до с. Узноги і 

будується на принципі когнітивного дисонансу. У репрезентації цього 

рустикального простору Є. Фелінська поєднує два плани вираження: 

адміністративний – «належав до Слуцього повіту Мінської губернії» та 

географічний – «село знаходилось на самому пограниччі, що розділяє 

неродючі території, урізноманітненні хоча й необширними березовим гаям, 

та велике Полісся, овіяне переказами й легендами, яке простягається 

широким пасмом між Литвою та Волинню» [143, с. 209] Маєток у цьому селі 

належав родичам Є. Фелінської – дядькові С. Вендорффу, родина якого, на 

відміну від Пелікшів, на той час вже почала поспішно засвоювати нові 

суспільні тенденції, що проявлялись в досить активному іноземному 
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запозиченні віянь у сфері архітектури, освіти, впровадженні нових елементів 

садово-паркового мистецтва. Садиба Вендорффів, на відміну від лінійного 

зображення двору в с. Узнога, мала більш складну побудову, що виявлялося 

у вертикальному вибудовуванні просторових концептів. Є. Фелінська для 

більш точної репрезентації маєтку вживає поняття «площина». Для 

відтворення простору обійстя характерною є дворівнева структура, першою 

складовою частиною якої стали будинок та флігель, що знаходились на 

значному підвищенні та розташовувались на верхній площині, яка «була 

повністю вирівняна, висиплена жовтим піском і так чисто доглянута, що 

жодної травинки не видно було. По ній симетрично розташували досить 

високі ялини, які були обстриженими ножицями з чотирьох боків і 

утворювали своєрідні піраміди з кульками на вершечку» [143, с. 124–125] 

Другим складовим елементом рустикального ейдосу маєтку стала нижня 

частина, яка знаходилась над річкою. Окрасою її був парк, закладений за 

новомодними французькими тенденціями, які передбачають створення 

строгої симетрії в його плануванні, прямі лінії, дзеркальність відносно 

осьової композиції. Парку були властиві прямі широкі алеї, килимові 

квітники та різного роду декоративні прикраси, які були характерні для 

класицистичного парку кінця ХVІII ст.  

Правобережжя пережило XVII ст., важке століття війн, яке отримало 

навіть власну назву «Руїна». XVIIІ ст. було відносно спокійним, у ньому 

почали акумулюватись енергія й ідеї, що потужно вибухнули в плануванні 

садово-паркового рустикального ейдосу доби романтизму. Правобережжя 

XVIIІ ст. не позначене шедеврами класицистичного садово-паркового 

мистецтва, тому й у мемуаристиці того часу вони відсутні. Зате ХІХ ст. стало 

часом, коли втаємничена енергія минулого ринула в бурхливий потік 

відродження райських осередків на тлінній землі. З цього часу обов’язковим 

компонентом шляхетського дому, ширше – рустикальної культури доби, 

стали сади та парки [45, с. 188]. 
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На початку доби романтизму, парки на Правобережжі почали 

закладатися дуже швидко, як би на одному подиху. Парк над річкою 

становив собою типову візію ейдологічної локалізації простору. Хоча він і не 

мав досить потужної мотивації й естетичного підкріплення для 

мемуаристичних рецепцій, що було характерно більш пізньому періоду 

розвитку садово-паркового мистецтва доби романтизму [44, с. 191]. 

Волиняни, захоплюючись парковим простором на той час, сприймали його, 

як екзотичну, модну й актуальну тенденцію. У Є. Фелінської ж він не 

викликав подібних рефлексій, бо не вписувався в її особистісну аксіологічну 

систему і сприймався, як новий та незрозумілий та в деякій мірі чужий, був 

протилежним до того, що становило основу її сприйняття навколишнього 

світу. У цій площині зіштовхнулися дві протилежні естетичних концепцій: 

краса первозданності природи, як творіння Господа, й освоєна, перетворена 

людською діяльністю в ідеальний середовище існування, територія. Парк 

українсько-польського пограниччя, на відміну від європейських, був досить 

скромний та лаконічний, у чому проявлялася специфіка засвоєння та 

осмислення естетики садового мистецтва на Правобережжі.  

Рустикальний ейдос південної частини Мінської губернії постає у 

формі бінарної опозиції, першим елементом якої є несконструйований або ж 

природний простір, що репрезентований в образі шляхецького двору в 

с. Узнога. Другою частиною цієї парадигми є сконструйований або ж 

архітектурний рустикальний опис, представлений в системі зображення 

маєтку Вендорффів. Ейдологічний рівень, що реалізується в матеріальному 

та культурному плані ансамблів просторів цієї території, становить собою 

складову одиницю українсько-польського пограниччя та розуміється 

мемуаристкою, як обжитий, поступово освоєний, позначений авторським 

існуванням та пересуванням у ньому. 

У презентації перехідного моменту цього краю провідну роль відіграли 

особистісні враження, які у поєднанні з часовими та позачасовими або ж 

ейдологічним чинниками, створили унікальну картину життя початку ХІХ ст. 
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Аналізуючи значну частину елементів того часу в системі дихотомічних 

відношень «колись – зараз», автор відтворює ретроспективне тло життя 

польської шляхти початку ХІХ ст.  

На початок 1800-х років на землях українсько-польського пограниччя 

шляхетський простір зазнав ряд трансформацій, пов’язаних з історично 

перехідною епохою у розвитку Європи межі ХVІІІ – ХІХ ст. Поспішне 

засвоєння нових тенденцій або їх цілковите неприйняття позначилось на 

структурній організації матеріальної та ментальної сфери існування 

польської шляхти. Двір с. Узноги за авторською інтерпретацією, становив 

собою осередок польськості у всій чистоті без додавання іноземних 

запозичень, що проявилось у вибудовування просторових концептів у 

лінійній обмеженій замкнутій площині. У бінарній опозиції мемуаристка 

репрезентує складне дворівневе шляхетське обійстя с. Голинки, у якому 

відтворено численні перетворення, пов’язані з модними тенденціями, що 

простежувались в рефлексіях Є. Фелінської у контексті як матеріального, так 

і духовного буття: традицій, архітектури та садово-паркового мистецтва. 

Є. Фелінська розширює рамки характеристик, властивих жанровій 

модифікації дорожніх заміток, створюючи складно організований за своєю 

структурою, багатокомпонентний ейдос дороги, який акумулює параметри 

часу, протяжності і руху. Топос дороги стає основою інтерпретації, яка 

починається швидкоплинною авторською перцепцією : «санна дорога, залита 

водою і болотами», «дорога рівна, широка, з верстовими і мильними 

стовпами», «вузькі дороги, лісова місцевість» [146с. 21]. Подальший 

розвиток образу залежить від типу простору, який його формує.  

У тексті мемуарів Є. Фелінської подібні ейдоси набувають 

протилежних оцінок, що пов’язано з авторським сприйняттям простору в 

дихотомічній єдності «свій – чужий». Якщо воно марковане як свійське і 

сприймається позитивно, то фіксація окремих локусів дає привід для 

подальшого поглиблення рефлексій з аксіологічною характеристикою: 

«санна дорога виявилася ідеальною», яка переростає в поетично-чуттєву 
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інтерпретацію рустикального пейзажу: «Влітку ж це неприступна для чужого 

подорожнього фортеця, але місцеві жителі <…> уміють використати дерева 

замість кладок, щоб по них перебратися з місця на місце і запанувати над 

своєю дикою Батьківщиною» [146, с. 24]. 

Ейдос дороги, її інваріант у авторській свідомості в просторі, що 

сприймається мемуаристкою як чужий, представлений образом з негативною 

спрямованістю на самого письменника-свідка того, що відбувається: «Усе 

знайоме зникло, а дорога впала у вічі, не кажучи нічого ні серцю, ні уяві. 

Душа холодно відвернулася від чужого, незнайомого» [146, с. 62]. Локус 

стовпа трансформується в динамічний мікрообраз, створений на основі 

уособлення, посилюючи емоційне наповнення: «кожен стовп, стоячи, як 

ворог, над дорогою, здається, підганяв мандрівника, все кричачи: далі, далі» 

[146, с. 62]. Для уникнення власного психологічного дискомфорту автор 

переводить оповідання в ретроспективну площину, творячи «милі серцю 

зниклі образи» [146, с. 62]. 

Ейдос дороги в урбаністичному ландшафті нерозривно пов’язаний з 

предметно-просторовими елементами архітектурного міського топосу, серед 

яких замок, палац, резиденція, фортеця або, як інваріант, – їх руїни. Вони 

залишилися чи не єдиними, в уявленні письменниці, свідками славного 

минулого, яке були ідеальними у світоглядній системі Є. Фелінської. Топос 

дороги в «Мемуарах із життя» об’єднує тимчасові категорії минулого і 

сьогодення. Мемуарист створює об’ємний багаторівневий ейдос, який 

формується на основі ретроспективного екскурсу. 

В ейдосі дороги наявна ієрархія образів, що починається з номінування 

за єдиною узагальнювально-атрибутивною домінантою «брудні», з 

підкресленням хаотичного, тобто безцільного руху – які «снують». 

Звертаючись до зображення локусу замкових стін, автор підвищує міру 

градації, переходить межу, що відділяє сьогодення від минувшини, і 

звертається до символів, що втілюють духовні ціннісні орієнтири усієї нації. 

Центральним концептом і вершиною ієрархії є репер чорного орла, 
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існуючого в понадчасовому ідеальному для автора умовно минулому 

просторі.  

Макрообраз дороги в «Мемуарах з життя» Є. Фелінської виконує 

двояку функцію: з одного боку, – організовує, синхронізує, упорядковує 

текст, направляючи його розвиток у бік подієвості. З іншого, – створює 

семантичне поле для інтерпретації, виступаючи деяким декодуванням 

подальших фрагментів і залежить від того, в якому хронотопі функціонує. На 

рустикальному тлі – це пейзажно-етнографічна замальовка, а в межах 

урбаністичного простору – масштабне аналітична викладка, що переростає у 

багаторівневий образ.  

Таким чином ейдологія рустикального простору «Мемуарів із життя» 

Є. Фелінської розуміється як спосіб організації об’єктів – парадигма 

рустикальних ейдосів, презентованих в комплексі з основними мотивами та 

творчим задумом автора, що реалізуються на рівні образної системи 

мемуаристичного тексту. У рустикальному ейдосі Правобережної України 

доби романтизму, представленому в «Мемуарах із життя» Є. Фелінської 

простежуються багатопланові оцінки та інтерпретації топосів і локусів 

різновекторного спрямування, які супроводжуються авторськими 

рефлексіями, що стосуються славетної минувшини краю. У 

мемуаристичному тексті простежуються дворівневі форми рефлексії 

простору та бінарна система творення ейдосу.  

 

3.2. Ейдологічний вимір урбаністичного простору в «Мемуарах із 

життя» та «Спогадах із подорожі» 

 

Історичний простір Правобережної України першої половини ХІХ ст. 

був джерелом натхнення і об’єктом ретроспективного осмислення в 

численних мемуаристичних творах польських художників слова, серед яких 

особливе місце належить «Мемуарам з життя» Є. Фелінської. Пізнання 

загадок давніх часів, їхні сліди, історія руїн і меланхолійні рефлексії, 
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пов’язані з минулим, займають в спогадах мемуаристів по відношенню до 

інших типів ретроспективної пам’яті одне з провідних місць.  

Дослідженням ейдологічного виміру історичного простору в літературі 

романтизму, функціонуванням в ній образу руїн та осмисленням 

меланхолійних рефлексій займалися А. Дружиненко [37], А. Ковальчикова 

[218], П. Краковський [191], Г. Крулікевич [198], Б. Соколов [89], 

Р. Пшибильський [223], З. Шинко [234]. Урбаністичний хронотоп 

досліджувала Н. Анісімова [1], характерні риси його функціонування в 

мемуаристичних текстах розглядала Г. Борковська[121]. В. Єршов [41; 43] 

проаналізував «Спогади з Волині, Полісся і Литви» і «Мемуари з життя» в 

контексті еволюції типологічних характеристик мемуаристичного стилю 

культурного пограниччя епохи романтизму. Етноісторичну детальність у 

зображенні простору Волинської губернії відмічає у своїх дослідженнях 

Р. Радишевський [83]. Проблема меланхолії руїн у рамках 

компаративістичного дослідження спогадів і мемуарів польських художників 

слова залишається не на магістральних шляхах наукових студій. Аналіз 

ейдосу руїн і спектру емоцій, душевних переживань, які охоплює поняття 

«меланхолія», дозволяють дослідити рефлексії, пробуджених елементами 

зруйнованого урбаністичного і рустикального, а саме шляхетського простору 

в мемуаристичних текстах перш за все Ю. І. Крашевського, а також 

Є. Фелінської, Г. Блендовської з Дзялинських, А. Грози, Г. Олізара та 

багатьох інших, якщо не всіх мемуаристів Правобережжя.  

Просторовий концепт руїн як об’єкт філософського осмислення 

простору з’являється в працях багатьох вчених різних епох, серед яких 

Платон, Лукреций, св. Августин. Д. Дідро, ґрунтуючись на відомій концепції 

руїн неоплатоніків в праці «Салон 1767 р.» писав: «Думки, які в мені 

пробуджують руїни, – величні. Все піддається знищенню, все гине, все 

проходить: тільки світ залишається, тільки час біжить. Яким же старим є 

світ! Він крокує між двома вічностями»
 
[138, с. 107]. Співзвучні і думки 

Г. В. Ф. Гегеля, який борючись з романтичною ідеалізацією руїн, 
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відмовляється від їх вихваляння як джерела піднесеного. Руїни, на думку 

філософа, не заслуговують на естетичну увагу. Навпаки, замість того щоб 

фіксувати їх як об’єкт споглядання, бажано стерти їх з поверхні землі, 

оскільки вони викликають неправдиве преклоніння перед минулим. Його 

оцінні орієнтири лежать в майбутньому, а не у минулому, і з цієї точки зору 

руїни з’являються тільки як перешкода діалектичному прогресу.  

Духовну «мандрівку в часі» як у випадку Ю. І. Крашевського, так і 

Є. Фелінської, супроводжує пересування в умовно реальному просторі – 

мемуаристи подорожують «не сучасними Волинню, Поліссям, Литвою <…>, 

а минулим часом, колишньою величчю втраченої вітчизни, що назавжди 

канула в Лету» [45, с. 92]. Я. Камьонка-Страшакова зазначає, що 

«зацікавлення замками і фортецями є невипадковим <...>, навіть у XIX ст., 

коли ще не були зруйновані, вони вже трактувалися не як житлові будинки, а 

як світські реліквії та об’єкти культу»
 
[176, с. 54]. Подорож до таких місць 

була уроком історії та патріотизму, що пробуджувала відповідні піднесені 

почуття, а це дозволяє говорити про причини появи авторських рефлексій.  

Існує декілька фактів, які дозволяють зробити порівняльний аналіз цих 

творів. По-перше, осмислення ейдологічного простору Волинської губернії 

стало результатом подорожей, які хоча і передбачали різні цілі: поїздка 

Є. Фелінської в Житомир мала практично-побутовий характер, а вояж Ю. І. 

Крашевського з Ялівца до Острогу був продиктований пізнавально-

естетичними спрямуваннями автора. По-друге, інтервал між двома 

подорожами не перевищував п’ятнадцяти років: Є. Фелінська перебувала в 

Житомирі в 1821 р., а етноісторична «експедиція» Ю. І. Крашевського 

відбулася між 1834 і 1840 роком. По-третє, з причини дуже схожих шляхів 

пересування, увагу мемуаристів привертали одні і ті ж елементи простору 

Правобережної України, а маючи подібну аксіологічну систему 

світосприйняття, Ю. І. Крашевський та Є. Фелінська робили акценти на 

аналогічних ейдосах, серед яких центральне місце займали руїни замків, 

городищ і фортець.  
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Архітектура в руїнах становить особливий комплекс естетичних 

питань. Руйнування виявляє й підкреслює просторово-конструкційні 

переваги будівля, краще сполучає його з навколишнім світом, надає йому 

характер, властивий сценічній дії або пейзажу [198, с. 9]. Степань, що 

належала колись князям Острозьким, викликала в Є. Фелінської лише 

фрагментарні коментарі, пов’язані з минувшиною містечка: «Було видно, що 

у минулому це містечко зовсім інше мало значення, до сьогодні ще видно 

залишки укріпленого замчища з валами та ровами»
 

[146, с. 296]. Ю. І. 

Крашевський, більше ознайомлений з минулими і теперішнім часом Степані, 

зумів побачити не лише зовнішній зруйнований простір, але і внутрішню 

«сумну руїну» одного роду, яка в «серцях глядачів збуджувала більше 

цікавості, ніж залишки зруйнованого замчища»
 

[197, с. 44]. За словами 

мемуариста, в Степані згадки більше варті жителі, що мешкають там нині, 

аніж нечисленні історичні пам’ятки, хоча місцевий люд, як і церкви, і 

синагога, залишається лише тінню давнього минулого. Містечко одночасно є 

об’єктом реального та позареального просторового ейдосу.  

Сімейство Ворцелів, нинішні власники, доживають скромно в 

невеликому будинку: «Вчорашнім днем живуть, без сьогодення і без 

майбутнього» [197, с. 45]. Кульмінацією меланхолійного смутку в рефлексіях 

мемуариста стає осмислення добровільного зречення жінки, яка «не будучи 

ні родичкою, ні зобов’язаною цьому сімейству, присвятила йому життя, свою 

свободу, усі годинники, яка стала добровільною жертвою жалості і взялася 

підсолоджувати такі гіркі залишки днів цієї нещасної родини – ось 

найсумніше і найпрекрасніше свідоцтво, найцікавіша тут на сьогодні 

картина» [197, с. 45]. Автор, якого містечко одночасно і зачаровує повільним 

згасанням-вмиранням, і пробуджує деякий опір подібному явищу, трагічно-

іронічно резюмує: Степань – це «руїна, що догорає ясним і веселим 

полум’ям»
 
[197, с. 45]. У Ю. І. Крашевського романтична меланхолія ейдосу 

руїн пов’язана із сумом спогадів та підсилена почуттям існування у 

безповоротно втраченому часі. Автор інтерпретує пейзаж як трагічний і 
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ванітативний, меланхолію руїн Степані підкреслює людською відчуженістю 

від життя.  

У «Мемуарах із життя» Є. Фелінської меланхолія і ностальгічні 

рефлексії руїн села Цепцевичів, колись власності Т. Урбановського, пов’язані 

із залишками маєтку, які символізують руйнування і занепадницькі настрої 

усієї епохи в цілому. «Усіма покинутий палац <...> довгий час був порожній, 

сумний, покалічений і обідраний, виставлений на здобич кожного, хто хотів 

розібрати його частинами. Через декілька років він зовсім обрушився <…>, а 

жменя порослих зіллям руїн залишилися єдиним свідоцтвом давньої розкоші 

і короткого життя цієї прекрасної будови. Я в’їхала в Цепцевичі із 

захопленням, а виїхала з сумними враженнями, подібну невеселу історію я 

бачила не раз в нашому суспільстві. Усупереч блиску розкошів і забав, була 

це дуже трагічна <…>, епоха дезорганізації, метою якої було сіяти розлад, 

знищувати і вбивати все, як в матеріальному, так і в моральному плані» [146, 

с. 292–293]. Центральним концептом в парадигмі значень ейдосу руїни в 

Цепцевичах виступає думка про витікання і безповоротність часу в 

загальноцивілізаційному масштабі. Однією з характерних стильових рис 

текстів Є. Фелінської є дагеротипна образність, яка досягається введенням в 

композицію тексту пейзажних елементів.  

У Ю. І. Крашевського рецепція Цепцевичів розпочинається із 

загальних характеристик: «велике поселення, розділене сьогодні між різними 

власниками на багато дрібних частин, є там ще руїни великого прекрасного 

палацу і порожній сад», «старі дерева, вид на далекі затони, руїни палацу на 

узгір’ї дуже прикрашають поселення»
 
[197, с. 24].  

Мемуарист в системі ретроспективного бачення з позиції 

трансцендентної редукції переходить від однорівневого образу зруйнованого 

маєтку до складніше організованого ейдосу. Образ курганів і могил із 

скошеними хрестами дозволяють авторові вийти на інший рівень розповіді і 

звернутись до більш цікавої для самого мемуариста історичної візії краю, яка 

пробуджує в душі письменника цілий спектр емоцій і почуттів, серед яких 
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захоплення, захват і водночас світлий смуток і меланхолія: «Який же 

поетичний край! Скільки тут дорогою можна зібрати, предметів до роздуму. 

Руїни палаців, могили, легенди. Такі прекрасні й сумні картини»
 
[197, с. 25]. 

Процес і наслідки руйнування виразно ушляхетнюють ейдологічний 

вимір урбаністичного простору. Сумна краса руїни стає символом, зміни, 

нестійкості всього, що нас оточує, як природи, так і пам’яток культури. Для 

романтиків руїна буде прекрасніша, ніж оригінальне творіння, яким колись 

була [218, с. 33].  

Сумні рефлексії пробуджував у Ю. І. Крашевського Корець, який був 

розвинений за часів князя Ю. Чарторийського і пульсував життям, 

зосередженим навколо фабрик, які виготовляли фаянс, порцеляну, сукно, 

капелюхи, пояси, переткані золотими нитками, – раніше містечко було 

пов’язане з хоробрим родом Корецьких, а в 30-х роках ХІХ століття, тобто 

під час подорожі автора, воно вже спустіло і було бідним. Руїна у мемуариста 

набуває характеру амбівалентного та подвійного не лише через 

приналежності одночасно до світу культури і природи, але і передусім тому, 

що одночасно означає творіння й деструкцію, своєрідну нову сукупність і 

фрагментарний залишок давності. У Городці розкрилася істинна 

колекціонерська душа мемуариста, коли письменник оглядав прекрасні збори 

місцевої бібліотеки, складені з книг багатьох магнатських будинків. Він 

захоплювався старими томами, списами, монетами.  

Декілька сторінок присвячує Ю. І. Крашевський давній історії славного 

міста Луцька. Оповідання завершується ХV ст., а автор із сумом констатує, 

що «сьогоднішній Луцьк є тільки залишком і спогадом про минулі часи – 

життя його залишило. Стількох воєн, облог, набігів, стільки славних людей 

було в цьому місті, а окрім замку нічого вже про це не свідчить. Його 

мешканці живуть так, як ті греки, які на руїнах святинь побудували собі 

будки й курені, не відаючи нічого про попели, на яких осіли»
 
[197, с. 5–6]. 

Наявність подібних алюзії з історії Еллади Є. Чаплієвич [133, с. 17] пояснює 

впливом на Ю. І. Крашевского творів грецького мандрівника Павсанія 
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Перігета, пронизаних тугою про минулу велич могутньої держави, після якої 

залишилися лише руїни Пелопоннесу. Ю. І. Крашевського хвилює картина 

міст, які помирають, вогнищ цивілізації, які згасають, незалежно від того, де 

вони знаходяться. Руїни в тексті мемуариста стають пасткою для погляду і 

уваги реципієнта, елементом гри з перспективою, провокуючи до оптичної 

реконструкції і узагальнення як ейдос, що знаходиться на півдорозі між тим, 

що було, і тим, що могло б бути.  

Меланхолія руїн ейдосу Острозького замку починається із 

скрупульозно викладеної історії містечка, після якої автор вимушений 

констатувати: «Так занепав будинок князів Острозьких. Тепер Острог – 

велика руїна – і скільки ж то забутих сьогодні спогадів обрушилося із 

стінами! Дивлячись на подекуди розсипані уламки стін і руїни, згадувалися 

головні події історії міста і князівського будинку <…>. Сумний і задумливий 

я виїхав з Острогу, немов повертався з великого кладовища, довго озирався, 

поки мені гори не закрили залишків замчища, які біліли на горі, як кістки 

велетня» [197, с. 197–198]. Ю. І. Крашевського зачаровує феномен смерті, 

завмирання, розпаду. Для романтиків руїна стає свідоцтвом або ж свідком 

знищення і падіння різного роду буття [198, c. 25].  

У ретроспективну оптику мемуарів Є. Фелінської потрапляє і містечко 

Олика. Автор створює об’ємний багаторівневий ейдос, який формується на 

основі історичного екскурсу : «Я в’їхала в місто, повністю зайнята думками 

про славних предків династії Радзивіллів, про короля, який тут гостював» 

[146, с. 219].  

Далі оповідання переходить в умовно теперішній час, пов’язаний з 

ностальгічними рефлексіями меланхолією руїн, викликаних когнітивним 

дисонансом: «Мені здавалося, що я повинна обов’язково побачити сліди 

нашого прекрасного минулого, – але я, на жаль, помітила тільки брудних 

людей, що снують вулицями, а вдалині виднілися стіни замку і чорний орел 

над головними воротами»
 

[146, с. 219].  Наявна ієрархія образів, що 

починається з номінування за єдиною узагальнювально-атрибутивною 
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домінантою «брудні», з підкресленням хаотичного, тобто безцільного руху – 

що «снують».  

Звертаючись до зображення ейдосу замкових стін, автор підвищує міру 

градації, переходить межу, що відділяє сьогодення від минувшини, і 

звертається до символів, що втілюють духовні ціннісні орієнтири усієї нації. 

Центральним концептом і вершиною ієрархії є репер чорного орла, 

існуючого в понадчасовому ідеальному для автора умовноминулому 

просторі.  

Складовими елементами рустикального ейдосу Дубна стали «мури», 

«покинуті замки» [146, с. 362], які ще пам’ятали славетні контракти, куди 

з’їжджалося кілька провінцій. Локуси мурів та замків доповнюються 

фрагментарним екскурсом в славетне минуле цієї резиденції. Початковим 

елементом пейзажного зображення став екскурс в минуле, часи заснування й 

найкращі роки цієї резиденції: «Острог – колись столиця князів, які взяли від 

нього своє ім’я, а вчинками й могутністю уславили його, тепер маєток став 

власність Яблоновських» [146, с. 362]. Наступним кроком стає 

багатовекторна авторська оцінка, що включає в себе практичний – «зручне 

розташування», естетичний – «красиві», та ціннісний рівні – «не за один день 

зведені будинки, які змогли наперекір обставинам, часу й недбальству 

пізніших поколінь зберегти сліди своєї давньої величі»
 
[146, с. 362]. Власне, 

на подібний підхід в організації простору звернув увагу Р. Радишевський, 

коли писав: «Характерною рисою українського пейзажу, естетичною 

домінантою якого є „краса”, а водночас і образу України <...> в цілому, є 

зустріч казково-фантастичних елементів з жорстокими реаліями дійсності, 

стаючи таким чином символом сполучення фантастичного й реального, 

минулого й майбутнього»
 
[82, с. 11].  

Третій рівень сприйняття стає поштовхом для розгорнуто-образних 

авторських рефлексій, центральним образом яких стає переосмислена 

постать старої людини: «Це старець, марнотратні внуки якого розтринькали 

все майно, хоча й убогий, але очі блищать такою сміливістю, а на обличчі 
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осіла така могутність душі, що потрібно прихилити чоло перед цією 

постаттю, яка хоч і вкрита шатами бідності, але однак вимагає пошани»
 
[146, 

с. 362]. У фрагменті ціннісна складова є домінантною, що сприяє підсиленню 

читацької уваги до проблеми, яка гостро постає в авторській інтерпретації. 

Як зазначає В. Єршов: «Поетичною особливістю структурування художнього 

простору Є. Фелінської є тільки їй властиве органічне поєднання часу й 

місця, минувшини й сьогодення, події й особистості»
 

[45, с. 478]. У 

фрагменті ціннісна складова є домінантною, що сприяє посиленню читацької 

уваги до проблеми, яка гостро з’являється в авторській інтерпретації.  

Руїнний меланхолійний настрій в «Спогадах» Ю. І. Крашевського 

ілюструє зруйнований урбаністичний ейдос ряду містечок в главах «Замки», 

«Луцьк», «Дубно» і деяких інших, у яких руїни стають основою для 

створення хронотопу в елегійно-мінорній тональності. Ідеальною формулою 

втілення меланхолії у творі письменника стали максими «життя – як 

розтрата» або «життя – як втрата»
 
[121, с. 359], реалізація яких відбувалася 

через зображення розорених містечок, що зберегли сліди минулої розкоші. 

Характерною рисою мемуаристичного тексту Ю. І. Крашевського є акцент на 

історичній складовій. Мета, яку переслідує автор, – залишити спадщину, 

після якої нащадки мали б можливість вивчати славне минуле своєї минулої 

великої батьківщини.  

У художньому просторі «Мемуарів з життя» ідеалом світоглядної 

системи Є. Фелінської є старошляхетське минуле. Руїна, що символізує і 

втілює минуле, відтворюється автором в контексті урбаністичного простору 

– ейдос замку, фортеці, зруйнованого городища, стають відправною точкою 

для історичних екскурсів, характерною рисою яких були розгорнуті 

ностальгічно-меланхолійні рефлексії. Для мемуаристичних текстів 

Є. Фелінської більшою мірою характерні акценти, зроблені на існуванню 

елементів в умовно нинішньому просторі. Одній із стильових рис тексту 

автора являтися дагеротипна образність, яка досягається введенням в 

композицію тексту пейзажних концептів, які є досить нехарактерними і 
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нетиповими локусом мемуаристичного тексту. Такий підхід в організації 

мемуаризованого простору дозволяє говорити про виняткову оригінальність 

стилю письменниці, яка, як тонкий обсерватор, номінує і акцептує об’єкти 

предметного світу.  

Одним із об’єктів урбаністичного ейдосу Правобережної України, 

презентованого на сторінках «Мемуарів із життя» Є. Фелінської, став 

Житомир. На думку мемуаристки, яка була мешканкою західного 

Правобережжя, наявність у східному річок із скелями підсилює 

неповторність ейдосу рустикального акватичного пейзажу: «З Корця я 

поїхала до Звягеля, перейменованого на Новоград-Волинський. Це була 

власність Уварова. Скелясті береги Случі, через яку треба було 

переправлятись лише на поромі, вразили мене своєю суворою красою. До 

цього часу я ніколи не бачила такого скелястого пейзажу, тому вони 

впливали на мене дещо в новий спосіб. Після переправи через Случ я ніби 

в’їхала до іншого краю» [147, с. 378]. Так само захоплюється мемуаристка 

тетерівським скелястим пейзажем: «Рухливий Тетерів, що тече між 

валунами, вирізняється дикою красою протилежного берега, що наїжачився 

скелями, вкритими зеленню» [147, с. 385]. В іншому місці авторка «Мемуарів 

з життя» додає: «Тіней дерев не бракувало місту, на це Житомир не був 

убогим. До того ж високі й фантастичні скелі, височіючи над Тетеревом, 

створювали захоплюючий краєвид. Умостившись на їх вершинах під 

тінистими деревами, дивилась у глибини лежачого під ногами Тетерева, що 

лизав своїми хвилями гранітне каміння, відірваний століттями від рідних 

берегів скелями, а звідси приречений на війну зі стихією, яка постійно 

змінюється» [147, с. 387]. 

Примусове переміщення мемуаристки до місця заслання дозволило 

показати калейдоскоп образів міст та містечок Російської імперії. 

Центральними елементами осмислення стали ейдоси міст, які визначаються, 

як «предметно-смислова даність, відтворена в тексті сукупність міських 

реалій, окреслених і локалізованих в певних часово-просторових межах» [17, 
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с. 145]. Представлені топоси Тули, Нижнього Новгороду, Казані, Пермі, 

Єкатеринбургу, Тюмені, Тобольська презентують досить суперечливий 

історичний-ментальний ейдос тогочасного суспільства, а притаманна 

спогадам часова дистанція між абстрактним спостереженням та авторським 

осягненням побаченого дозволила проявити достатньо високий ступінь 

свободи поводження з фактичним матеріалом, але разом з тим за допомогою 

трансцендентної редукції досягти значного рівня об’єктивності, відкинувши 

емоції першого враження.  

Точкою відліку примусової подорожі стало місто Київ, яке 

Є. Фелінська залишила 11 березня 1839 р. Автор акцентувала увагу лише на 

акватичному локусі Дніпра, вкритого кригою та засипаного снігом, який вона 

сприйняла, як певну символічну межу, що розділила її життя на минуле й 

невідоме майбутнє: «Як тільки перетнули річку, коні полетіли галопом. Я 

оглянулась раз, другий, третій. Вже зник Київ, вже нічого не видно і не чути. 

Все враз забулось, лише постійне дзеленчання поштового дзвінка, лише 

кидання саней по дорозі в глибокому снігу то в один, то в інший бік 

залишилось в душі» [158, с. 5].  

Місто Тула стало першим об’єктом авторської рефлексії, але 

обмеження умов перцепції дозволило відтворити лише фрагментарний ейдос 

цього міста: «Я хотіла оглянути прекрасне місто Тула, відвідати фабрику 

зброї та інших виробів, але невблаганний голос поштового дзвінка й зловісна 

пісенька мого провідника: далі..., далі... спаралізувала моє бажання» [158, 

с. 10]. Окремими локусами цього міста, вираження яких тяжіє до 

номінативності, стали широкі вулиці, балкони, брами, плоти, викувані із 

заліза, які мемуаристка змогла частково бачити з вікна екіпажу. На їх основі 

сформувалось позитивне авторське враження: «Тула, наскільки я могла 

бачити проїздом, місто красиве» [158, с. 10]. 

Одним із елементів урбаністичного простору стала авторська візія 

Нижнього Новгороду. Ейдос цього міста характеризується багатоплановістю 

побудови, накладанням різних смислових шарів. Інформація, якою автор вже 
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володіє: «місто, відоме своїм ярмарком» [158, с. 13], є основою для 

розгортання урбаністичного пейзажу. Відтворення диспозиції міста 

побудоване за принципом бінарних опозицій «рух (життя) – нерухомість 

(смерть)», і становить наступний етап у структурі топосу: «Коли 

наблизились, ми звернули увагу на два міста, розділених річищем Волги, 

одне з яких було наповнене рухом і життям, а друге – упорядковане, чисте, 

біле, без руїн, без ознак спустошення, але тихе, нерухоме, засипане снігом»
 

[158, с. 13]. Це викликало розгорнуту авторську рефлексію, представлену у 

формі порівняння, в якому відчутні риси романтичного світовідчуття: 

«Здавалося, ніби спочиває зачарована князівна, приспана чаклунським сном, 

віками однаково молода, приваблива й свіжа вона чекає появи героя, <…> 

який би зняв з неї прокляття і повернув до життя й кохання»
 
[158, с. 13]. 

Як зауважує В. Захаров, світ міського простору в мемуаристичному 

дискурсі доби романтизму є дискретним, поліфонічним і строкатим [54, 

с. 17]. Подібних рис урбаністичному ейдосу Нижнього Новгороду надає 

динамічне й фрагментарне відтворення картин Макарьєвського ярмарку, що 

становить центральну елементом побудови образу міста: «Тоді та частина, 

яка занурена цієї хвилини в літургійний сон, прокидається й оживає лише на 

декілька тижнів. Одночасно весь рух, все життя переноситься до неї; 

направляються туди подорожні з ближчих і віддалених місць; будинки, 

будиночки, курені, – все наповнено людьми, завалено товарами; і протягом 

цих п’яти тижнів ця зачарована князівна проживає більше, ніж її сестра 

протягом всього року» [64, с. 13]. Спосіб організації та проведення ярмарку 

породжує філософські авторські рефлексії: «Хто ж би не погодився спати 

всю вічність могильним сном, щоб прокидаючись щороку, могти протягом 

кількох тижнів існувати життям повним, вільним та досконалим?» [158, 

с. 13]. 

Французький маркіз Астольф де Кюстін відвідав Росію на запрошення 

імператора Миколи І у 1839 р. У цьому ж році Є. Фелінська здійснювала 

примусову подорож до Бєрьозова. Знаходячись в Нижньому Новгороді, він 
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став свідком Макарівського або Нижньоновгородського (з 1817 р.) ярмарку, 

що відбувався з червня по жовтень, і про який Єві лише доводилося чути, 

перебуваючи в цьому місті в кінці березня. У мемуарах «Миколаївська Росія» 

(«La Russie en 1839») маркіз де Кюстін репрезентував колоритну картину цієї 

події: «Нижньоновгородський ярмарок, який став найзначнішим на земній 

кулі, становить собою місце зустрічі народів, найбільш чужих один одному, 

народів, що не мають нічого спільного між собою ні за виглядом, ні за 

одягом, ні за мовою, релігією чи традиціями. Мешканці Тибету й Бухари – 

країн, що межують з Китаєм, – стикаються тут з фінами, персами, греками, 

англійцями й французами. Це справжній судний день для купців. Під час 

ярмарку кількість приїжджих і тих, які проживають на його території, 

дорівнює двомстам тисячам. По закінченню цих комерційних сатурналій 

місто помирає» [64, с. 280]. 

Наступним елементом урбаністичного ейдосу стала Казань, де 

мемуаристка зупинилася перед Великоднем у Велику Суботу (30 березня 

1839 р.). У відтворенні візії топосу Казані автор зосереджує свою увагу на 

окремих локусах, які дозволяли говорити про поступ та становлення: 

«Вихиливши голову з екіпажу, я розглядала місто, скільки могла сягнути 

оком. Воно гарне й просторе, мало багато мурованих споруд і гарних 

будинків. Сліди татарського панування зовсім зникли під перетворенням 

європейської цивілізації. Широкі бруковані вулиці; університет, 

обсерваторія, гімназія, різноманітні фабрики змушують забути, що 

знаходимось на батьківщині наїжджих татар, які колись жили набігами та 

розбоями» [158, с. 24]. Але разом з тим урбаністичний ейдос набуває все 

більш помітних орієнтальних рис: «Цей край має особливо азійське обличчя. 

У дерев’яних селах все більше видніються шпилі мінаретів. Серед 

різноманітного одягу біліє де-не-де тюрбан на голові мулли або розвивається 

покривало, яким жінки закривають своє обличчя»
 
[158, с. 24]. 

Урбаністичний простір Пермі не збудив жодних авторських рефлексій, 

його характеристика більш схожа на статичний звіт: «Це погане та 
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малолюдне губернське містечко. Воно нараховує ледве кілька тисяч 

мешканців; лежить на березі річки Кама. Всього років п’ятдесят тому це було 

нудне село, аж поки в 1781 році російський уряд вирішив призначити його 

центром губернії, і лише тоді почалось його розбудова і збільшення 

населення» [158, с. 24]. Топоси Пермі та Єкатеринбургу, які знаходяться у 

мемуаристичному просторі, створені за принципом бінарних опозицій, що 

призводить до ефекту контрасту й насиченості зображуваного 

урбаністичного пейзажу: «Переїхавши хребет Уралу, очам відкрилось чудове 

місто Єкатеринбург, що належало до Пермської губернії, але було набагато 

красивіше, ніж його губернська столиця» [158, с. 24]. 

Ейдологічний вимір урбаністичного простору Правобережної України 

в першій половині ХІХ ст. мав дещо негативну семантику, але Є. Фелінська 

виходить на новий рівень авторського сприйняття і визнає місто невід’ємною 

складовою подальшого суспільного розвитку. «Єкатеринбург, – як зауважує 

мемуаристка, – хоча і засновано недавно, лише в 1723 році, але місто гарно 

забудоване й людне; тут знаходиться головне правління видобувної галузі й 

державний монетний двір. Окрім того, воно має багато рудопереробних 

фабрик та майстерень для шліфування дорогоцінного каміння» [158, с. 29]. 

Урбаністичний простір автор доповнює індустріальними локусами фабрик та 

майстерень, що дає змогу говорити про значний, як на той час, розвиток 

міста. 

Тобольськ становить собою кінцеву точку у відтворенні 

урбаністичного ейдосу Західного Сибіру не лише для Є. Фелінської. Він, 

починаючи з 1830 р., для багатьох поляків став місцем заслання. Початковим 

рівнем урбаністичного топосу Тобольська в рецепції мемуаристки є 

визначення його місцезнаходження у просторі – «Місто знаходиться на 

правому березі Іртишу», далі увага автора концентрується на особливостях 

архітектурних елементів: «тут переважають дерев’яні будинки, не 

штукатурені, ззовні рідко білені, виглядають сіро, а тому в цілому формують 

невеселий образ міста» [158, с. 38]. Однак, зазначає автор, є у місті 
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кільканадцять мурований церков і кілька таких самих споруд, а також 

декілька будинків заможних купців. До найзнаменитіших об’єктів належали: 

триповерховий урядовий дім і будинок, збудований, як кажуть, шведськими 

військовополоненими та їхніми союзниками, ув’язненими під Полтавою, 

після славної поразки шведської армії. Будинок архієрея, як і попередні, 

збудований на схилі гори, яка панує над нижнім містом й одночасно служить 

основою для його верхньої частини.  

Ейдос Тобольська у відтворенні можна умовно поділити на дві 

частини, кожна з яких має ряд типових рис. Так зване нижнє місто лежить на 

площині, оточеної, наче підковою, водами Іртишу; завдяки власному 

положенню й малому піднесенню над рівнем води, це місце є вогким. 

Однорідність поверхні не урізноманітнює краєвид, брак будівель, які б 

відрізнялися формою чи хоча б розмірами, створює нудну одноманітність; як 

зауважує Є. Фелінська, навіть вулиці здаються настільки схожими між 

собою, що лише добре ознайомлення з місцевістю дозволяє помітити дрібну 

різницю, яка ховається від незвиклих очей [158, с. 39]. Верхня частина 

Тобольська розташовується на великому піднесенні з точки зору нижнього 

міста, і тому воно, на думку мемуаристки, набагато сухіше і красивіше. 

Перехід лише з одного міста до іншого дуже складний, тому що верхня 

частина, на якій збудовано нове місто, відділяється від старого круто 

витесаними стінами й глибоким яром.  

Рефлексії будь-якого урбаністичного пейзажу залежить від точки 

споглядання на міські об’єкти [45, 236]. В описах Тули, Нижнього 

Новгороду, Казані був погляд із «внутрішнього простору». Лише в 

Тобольську, завдяки Алафейській горі, можна побачити місто з верхньої 

точки в цілому, у результаті чого створюється панорамне бачення 

просторового об’єкту, що дозволяє мемуаристці вийти за межі 

індивідуальних процесів «чистої свідомості» і тим самим застосувати 

ейдологічну редукцію. Урбаністичний пейзаж верхнього міста 

поглиблюється архітектурними елементами: урядовий дім, будинок архієрея, 
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соборна церква й лазарети, що становили оздобу цієї частини міста. У цій 

частині міста фокусується увага на будинку, який мав, на думку 

Є. Фелінської суто європейський вигляд. Локус дому Ігнаци Юліана Цейзіка 

(1779 – 1860), видатного польського скульптора, займає центральне місце в 

урбаністичному топосі Тобольська. Він був походив із села Слуцького повіту 

Мінської губернії, був земляком Є. Фелінської і так само перебував у 

засланні в Сибіру. У 1828 р. його заарештували за друкування фальшивих 

банкнот у Відні, передали російській владі, яка відправила його в заслання до 

Сибіру на копальні. При зупинці каторжанського етапу на відпочинку в 

Тобольську керамічні вироби Цейзіка (келихи, вази, кубки, люльки) були 

показані губернаторові. Як зазначає В. Фалинський, зачарований їх художнім 

довершенням, чиновник залишив майстра на вільне поселення в Тобольську 

[100, с. 29]. Тут талант Цейзіка розкрився на повну силу. Він багато 

працював, його вироби добре купувалися. Один з прихильників його таланту, 

поляк, який також перебував на засланні, Петро Мошинський, призначив 

йому навіть щорічну довічну пенсію, що становила 300 рублів. Цейзік 

побудував будинок, одружився з місцевою жителькою, мав двох дітей. Саме 

його будинок й привернув увагу Є. Фелінської. Цейзік мав власне 

помешкання. Його будиночок, оточений хоча й невеликим садом, проте 

впорядкований, були там кущі, квіти, викладені доріжки й навіть теплиця та 

будівля, де виготовлявся поташ. Все це викликало візію рідного краю 

мемуаристки, який так відрізняється від Сибіру[158, с. 39]. 

Серед усієї калейдоскопічності представлених на сторінках «Спогадах 

із подорожі до Сибір» ейдосів урбаністичного простору Російської імперії, 

особливе місце займає Березове, як остаточний пункт заслання, в якому 

мемуаристка провела біля трьох років, та яке отримало широку авторську 

рефлексію, яка включає ґрунтовний опис містечка, його населення, побуту, 

історії та географії. Ейдос Березова, презентований у «Спогадах із подорожі 

до Сибіру…», перебуваючи у певній лімінальності, набуває як ознак 

урбаністичного так і рустикального простору та має свою градацію та межі. 
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У цьому контексті здається логічним аналізувати ейдос Березова в контексті 

рустикального простору, але із вкрапленнями ознак урбаністичності.  

Ейдологічний рівень пізнання Березова починається із короткої 

інформації: «Березове є повітовим містом Тобольської губернії; лежить на 63 

градусів північної широти, на лівому березі річки Сосьви, яка недалеко 

впадає до Обі. Берег, на якому побудоване містечко, стрімкий та стрімкий, 

ґрунт – піщаний» [158, с. 83]. Геологічний сегмент рустикального ейдосу 

Березова створюється на підставі протиставлення з точкою зору місцевого 

населення «Не знаю для чого, але часто кажуть, що Березове є островом, але 

це не так».  

Далі Є. Фелінська поглиблює розповідь, використовуючи власні 

спостереження та вже пізніше отриману інформацію географічного 

характеру, адже людина із домашньою жіночою освітою навряд чи змогла б 

настільки детально, з елементами наукових знань, описати цей населений 

пункт, зазначаючи кількість населення, розташування у просторі та інші 

відомості.  

Рефреном повторюється слово «пустеля»: в «пустим краю», «вражаюча 

пустка»: «вся суша є безмежною пустелею». Невелика кількість мешканців 

живуть на берегах річок, які задовольняють усі їхні потреби. Зрештою, на 

цьому величезному просторі, який вражає уяву, немає ані міста, ані села, 

немає людського помешкання. Глуха пустеля, помешкання лисиць, ведмедів 

та білок [158, с. 84].  Геологічний елемент рустикального ейдосу 

характеризується окресленнями дикий, пустинний, безлюдний, глухий, 

пустий, тихий, мертвий (означення на всіх рівнях перцепції: візуально, 

аудіально та ментально).  

Такий погляд на місцевість немовби на карту або з перспективи 

польоту птаха, подібно, як в романі В. Гюго, дозволяє мемуаристці показати 

читачам, звиклим до малих європейських просторів, неосяжність сибірський 

територій.  



118 

У просторі Сибіру, на думку авторки, людини жити не може і не 

повинна. Підкреслено офіційний, стриманий та емоційно нейтральний стиль 

оповіді мемуаристки змінюється на експресивно забарвлений, що дозволяє 

говорити про зміну джерела інформації від книжкового до власного досвіду. 

Цей простір авторка презентує як орієнтальний та підкреслено екстримально-

екзотичний. Потреба акцентовано зображувати екзотику Сибіру становить 

один із методів переживання неволі, який дозволяє засланцям перемогти 

самотність, вирватись із меланхолії, створити собі власний світ, який стане 

своєрідним антидотом для поневолення та відчуження.  

Ейдос географічний, фізичний, сконструйований (архітектурний) і 

несконструйований (природний), поступово пережитий, позначений нашим 

існуванням у ньому і пересуванням уздовж його місць, запатентований у 

П. Рікера як «обжитий простір» [84, с. 204]. 

Коли мемуаристка цілком віддається дескрипціям Сибіру, 

позиціонуючи простір Сибіру як екзотичний, екстремальний, чужий та 

дикий, у неї повністю зникає згадка про заслання, терпіння, деградацію та 

самотність.  

В умовах нової, відмінної та глибоко чужої реальності, Є. Фелінська 

намагалась віднайти подібні риси і хоч в якийсь спосіб наблизити 

середовище тимчасового перебування зі знайомим світом. Елементом, який 

асоціювався у Є. Фелінської із цивілізацією, був ейдос дороги. Саме дорогу 

вона хотіла побачити в незнайомому просторі, але «літом ніхто не їздив: 

немає коліс, немає підводи, немає коней, немає дороги. Усі комунікації 

розташовані всередині міста, а за його межами мешканці користуються 

човнами. «Поверхня Березовського повіту, у всьому своєму безмежному 

просторі, ще не розорана ніде слідами колеса. Для чого їздити? Для чого 

дорога? <...>. Ніде не видно дороги, тому увесь край абсолютно відрізняється 

від наших околиць. Всюди, куди не глянеш – пустеля. Дорога – це слід 

життя, слід зв’язку між людьми» [158, с. 84]. 
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У цьому фрагменті ейдос дороги – це репер в геологічному сегменті 

рустикального простору, який не утворює самостійного рівня дримонічного 

простору, як це було, наприклад, під час пересування Є. Фелінської дорогою 

з Києва до Тобольська і далі до Березова. Але локус дороги служить 

перетворенню авторки із звичайного спостерігача в подорожуючого або 

мандрівника.  

Дромоничний пейзаж у романтичній мемуаристичній літературі сприяв 

появі нового персонажу: паломника, мандрівника, блукальця, прочанина, – 

одним словом, того, хто відповідатиме поняттю home viator – людина-

мандрівник. На думку В. Камінського, «польська версія романтичного 

мандрівника була однією з найбільш трагічних і надривних [56, с. 51].  

Окрім того ейдос дороги викликає потужні емоційні авторські 

рефлексії, які проявляються у той момент, коли Є. Фелінська вперше 

побачила дорогу, утворену колесами: «це була перша їздова дорога, яку я 

побачила з часу від’їзду з Тобольська». Для мемуаристки локус дороги був 

елементом свійського і приязного простору, саме тому він оживлює 

позитивний образ із далекого минулого: «ця картина була настільки 

незначною, але такою милою. Подібно, якщо кому вдавалося побачити в 

чужій та далекій країні вбрання свого народу або почути знайому пісеньку із 

власної землі, той зрозуміє мої враження. Нагадало про щось рідне, за 

допомогою цієї незначної картинки, минуло віддзеркалилося у моїй пам’яті і 

серце пригорнулося до цієї тіні. Без вагань побігла тією стежиною, ніби 

беручу за руку знайомого друга. Але наскільки солодкою було забуття, 

настільки гнітючим було повернення до правдивої реальності: «На жаль! 

ілюзія швидко зникла. Я дійшла до казначейських складів десь за верста від 

міста, де знаходилась горілка, борошно й сіль, і дорога закінчилася; я ж, 

розчарована, лишилася на місці з почуттям, схожим на те, яке зазнає дитина, 

коли наздоганяючи мильну бульбашку, та лопає на очах» [158, с. 120–121]. 

Наступним сегментом рустикального ейдосу «Спогадів із подорожі до 

Сибіру…» Є. Фелінської є акватичний сегмент. «Моря, гірські пасма, річки – 
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природні кордони держав, кордони народів, способу життя, мови, держави; 

навіть коли у всьому світі людей здійснювались найвеличніші перевороти, 

гори, моря, річки служили кордонами, лініями, що визначають течію 

всесвітньої історії» [26, с. 30], – так перш за все в ролі адміністративних, 

територіальних та історичних кордонів бачив призначення акватичних 

об’єктів Й. Г. Гердер. Подальший розвиток романтизму трансформував 

утилітарне їх значення в акватичні романтичні мотиви, символи та ейдоси, 

які регіонально номінували та виокремлювали певні об’єкти серед множини 

інших. Водні мотиви були одними з найбільш улюблених романтиками 

ХІХ ст. Все, пов’язане з водою, відповідало суті романтичного духу. Її 

властивістю є рух, який був співзвучний рухам душі романтичного 

художника слова, уособлював динаміку розвитку художніх образів, був 

символом життя в цілому, його плинності та миттєвостей.  

Найбільш сталими акватичними ейдосами були річки, які 

ототожнювались із величезними просторами, а деякі з них навіть з країнами, 

як, наприклад, Дніпро із Україною, або Вісла із Польщею.  

Про що б не писала Є. Фелінська, вона завжди згадує ріку або інший 

акватичний об’єкт. У чужому сибірському просторі ейдос ріки набуває інших 

конотацій, ніж на знайомих для мемуаристки територіях. Для авторки жодна 

із рік не асоціювалася із важливими історичними подіями, тому жоден 

акватичний образ на сторінках спогадів не мав прихованого сакрального 

змісту, хоч Є. Фелінська уміла відчути та презентувати думки місцевого 

населення і зрозуміти значимість рік для цієї місцевості.  

Із звичайної лінії, яка оточує або відділяє певні простори, у 

мемуаристки ріка перетворюється на символ, що має різні значення. По-

перше, ріка була єдиним засобом сполучення: «Із Березова до Тобольська або 

в жодну іншу сторону немає дороги, окрім ріки. Влітку пливуть човнами, а 

взимку, коли ріка замерзає, їздять нею, як хорошою, гладкою дорогою» [158, 

с. 103]. По-друге, не маючи практично жодної можливості вирощувати 
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городину, мешканці Березова завдячували ріці всією їжею, вона поставала в 

образі матері-годувальниці для усього регіону.  

Є. Фелінська пообіцяла, що на сторінках своїх спогадів брак цікавих 

випадків, цікавих картин намагатиметься компенсувати «правдивістю та 

достовірністю оповіді, не дозволяючи собі жодного перебільшення, жодних 

недостовірних фактів» [158, с. 103], тому з географічною точністю описала 

регулярні розливи рік, які повторювалися щороку і регламентували життя 

усього краю. Подібні пасажі розширюють зміст акватичного ейдосу, надаючи 

мемуаристичному тексту ознак науковості, що було характерне для 

синкретизму різних оповідності стилів в творах епохи романтизму.  

Особливе місце серед знакових онімів березовського ландшафту займає 

дримонічний сегмент рустикального ейдосу. Дерево в добу романтизму 

могло символізувати життя, час, могутність і затишок, добробут і спокій, 

уособлюючи це в сукупності, як батьківщину. Але для авторки, яка 

перебувала в чужому, не своєму просторі, ці всі конотації втрачали 

первинний сенс, хоч вона відчувала певну сакральність дримонічного 

елементу, що знаходився на рівні фольклору корінного населення країни: 

Модрини, які знаходились біля Спаської церкви «за давніми переказами, є 

пам’ятками святого гаю, шанованого у ідолопоклонницьких хантів. Сьогодні, 

незважаючи на те, що значна частина хантів сповідує християнство, однак 

вони не припинили вшановувати ці дерева». І далі авторка зазначає, «проте я 

не знаю, чому лише старі дерева у них гідні пошани» [158, с. 85–86]. 

Використовуючи формулювання «я не знаю», мемуаристки відмовляється від 

звання усезнаючого автора і креатора художньої дійсності, що підвищує 

рівень довіри до тексту та надає твору тональності розмови із близьким 

другом.  

Про це писав й І. С. Поляков: «Згідно із місцевими легендами, згадані 

модрини – це все, що залишилось від величезного гаю. Напередодні 

російської колонізації тут знаходилася священний для хантів ліс». Очевидно, 

що під час будівництва острогу язичний гай вирубали, а на його місці було 
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збудовано першу Церкву Різдва Пречистої Богородиці, яку тут називають 

Заручайною, та розміщено цвинтар. Проте навіть наприкінці ХІХ ст. ханти 

вшановували модрини, які тут залишилися, особливо одну із них, 

«розташовану посеред цвинтаря, яка від старості зберегла зелень лише на 

вершечку. Ця модрина розділяється на висоті десь шести футів на два 

стовбура однакових за розмірами, що нагадують вила» [77, с. 125].  

Важливе місце в русти кальному ейдосі займають локуси церков – 

Спаської та Заручайної. З однієї сторони це пояснюється тим, що 

Є. Фелінській бракувало католицького костьолу, і вона бажала віднайти 

душевну рівновагу та сили хоча б в православному храмі, а з іншої – як 

свідчать історики, власне ці будівлі середини ХІХ ст. складали чи неєдину 

архітектурну оздобу містечка.  

Масштабна описова характеристика, властива манері Є. Фелінській, 

починається від загальної інформації про локалізацію та пояснення назв. В 

описі Спаської церкви бачимо риси, властиві процесу секуляризації доби 

романтизму. Поряд із окресленнями «мурована», «велика», «багата» 

з’являється дещо навіть комічна картинка: «проте огидні малюнки вражають. 

Голови в святих гігантської величини, кольорова гамма – попеляста, кінцівки 

покалічені. Пощастило, що вони мають золоті та срібні шати, також 

дорогоцінні оздоби великою мірою приховують вражаючу огидність» [158, 

с. 183–184].  

Діаметрально протилежні відчуття в авторки викликає ейдос 

Заручайної церкви, яка знаходилася відразу за містом, відділена від нього 

великим яром. Локус церкви та цвинтаря, який її оточував, утворював 

закритий простір, відділений та статичний, а спокій та тиша, що панували в 

цьому місці, навіювали думки про вічний спокій і короткочасності земного 

життя для людини. Також з’являється ейдологічний мотив межі, порога: 

«місце молитви і спогадів, де за посередництвом смерті, життя стикається із 

безсмертям». Для зміцнення емоційного сприйняття авторка впроваджує 

повноправний нічний пейзаж цвинтарного ейдосу, характерний для 
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готичного, чорно-меланхолійного виміру поетики епохи романтизму. 

Пейзажні елементи номінативні, своїм повтором вони створюють емотивну 

градацію: «Ніч, тиша, самотність, невиразний шум ріки, що протікає в 

підніжжя гори, на якій видніється церква, наче чорна жалобна стрічка серед 

простору вкритого снігом». Невід’ємною частиною такого пейзажу є ейдос 

місяця, обов’язково величезного, який «купається в темних нуртах, мигоче в 

таємних глибинах, як підводне вогнище, що світиться підземним світлом, 

розсіяне над усіма предметами». Небесне світило становить собою елемент, 

що відкриває прихований рівень романтичного світовідчуття, якому властиві 

нові сенси. Саме місяць надає надзвичайного вигляду й «лисим модринам, 

які височіють, як пам’ятник минулому серед нового світу, який вже має сліди 

сучасної цивілізації, і надгробкам із мармуру, каміння, заліза, в яких 

приховується таємне життя, життя не цього світу – у цей урочистий моменту 

усі ці предмети відкривали таємницю створення і говорили мовою, яку 

можна зрозуміти лише перебуваючи у певному душевному піднесенні» [158, 

с. 193]. 

Кульмінаційним моментом в пейзажі в аспекті як емоційному, так і 

просторовому, став «золотистий хрест», «піднесений над церковною банею, 

який ніби зосередив на собі найпотужніше проміння, лише він панує в 

небесах, лише він поширює найяскравіше світло, все занурювало в думи і 

народжувало в душі невизначне почуття, якого не можна було зрозуміти
 
[158, 

с. 193]. 

Цвинтар і пейзаж, центральною частиною якого він є, представляє 

собою певною мірою текстуальну окрасу з доволі типовими засобами 

виразності, характерними для готичної поетики, що відповідає літературі 

епохи романтизму.  

Рустикальний ейдос, презентований на сторінках «Спогадів із подорожі 

до Сибіру…», характеризується різнорідністю образів та емоційною 

наповненістю. Геологічний сегмент показаний з перспективи пташиного 

польоту, що дозволяє читачам оцінити величезні пустинні терени Сибіру. 
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Локус дороги перетворюється на символ цивілізації та її розвитку, якого так 

мало зустрічала авторка-європейка в Сибіру.  

 

3.3. Портрет як периферійний референт тексту: ейдологічний 

аспект 

 

Персонажі, портрети яких відтворені в «Мемуарах із життя», є 

представниками майже всіх соціальних верств, що виконують різні суспільно 

значимі функції, мають відмінний ступінь життєвого досвіду, значущості та 

впливів, але всі привертають увагу мемуариста й вимагають посильного 

рівня об’єктивності у вибірковій реінтерпретації. Алойзи Фелінський – 

видатний культурний діяч, директор славно відомого Кременецького ліцею, 

Текля Фелінська та Стефан Малаховський – пересічні представники 

волинської шляхти, поручик Ян Островський – колишній військовий, 

молодість якого минула в легіонах польського військового та політичного 

діяча Ярослава Домбровського, Войцех – лакей, що довгий час служив у 

родині Фелінських, ксьондз Біш – отець-настоятель парафіяльного костьолу в 

Замості на Люблінщині, що в сукупності презентує достатньо симультанний 

ейдос суспільства.  

У мемуарах простежується певна типологія відтворення портрету. 

Є. Фелінська почергово поєднує статичні, динамічні та аксіологічні 

характеристики персонажу, які згодом набувають рис художнього образу, що 

у підсумку в різній мірі стають основою побудови портретного опису. 

Авторська кваліметрія є невід’ємним елементом творення ейдосу в 

аксіологічної парадигмі митця.  

А. Фелінський (1771 – 1820) – відомий драматург, вчений та освітянин, 

один з найвидатніших представників родини Єви. Його портретні 

характеристики, відтворені на сторінках мемуарів, мають ряд особливостей, 

що полягають у непересічній постаті А. Фелінського, у процесі побудови 

ейдосу на основі яскравого першого враження, в атмосфері домашнього 

затишку, яка зазвичай нехарактерна для змалювання історичних постатей 
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такого масштабу. Статичним елементом портретної парадигми є суб’єктивна 

рефлексія зовнішності: «Алойзи був низького зросту, майже на чверть ліктя 

нижчий від Герарда і на вісімнадцять років старший від нього, бо був 

первістком в родині. Але його обличчя мало яскраво виражений фамільний 

тип: така ж сама гладкість і білість шкіри, подібний абрис обличчя, більш 

округлий, ніж продовгуватий, такий самий колір очей, але Алойзи мав 

насиченіший рум’янець і трохи темніший колір волосся» [146, с. 199]. Надалі 

авторка розширює портрет митця за допомогою динамічних елементів, які 

становлять наступний пласт відтворення: «Рухи в нього були швидкі, 

обличчя пожвавлене, його вираз змінювався щохвилини, набуваючи 

різноманітних тонів. Але лише на мить хмаринка смутку могла проступати 

на його обличчі, лише на хвилину він розпалювалося від радості, або 

замислювався над чимось, і його думки літали десь далеко» [146, с. 200]. 

Є. Фелінська концентрує увагу саме на динамічних елементах 

портрету. Розкриваючи внутрішні психічні стани людей, В. Белянін писав, 

що вони відбиваються в міміці (виражальні рухи м’язів обличчя), пантоміміці 

(виражальні рухи всього тіла), в динаміці мовлення (інтонація, темпоритм), 

можуть говорити про динаміку аналітичних процесів, про багату, розвинену 

уяву, про те, що людина постійно прагне до розвитку та пізнання [4, с. 90]. 

Мемуаристка зауважила контрастність, яка був властива характеру Алойзи, 

поряд із динамікою вона простежила й певну статики внутрішнього спокою, 

адже «тимчасові зміни виразу обличчя швидко зникали, і знову виднілася 

душевна рівновага» [146, с. 200]. 

Локалізація уваги авторки на описі окремих фрагментів зовнішності 

митця пояснюється емоційністю ситуації першого знайомства, під час якого 

свідомість людини зафіксувала окремі елементи, а цілісність образу 

формується вже пізніше на основі поточних вражень та пізнішого 

художнього переосмислення. Образність портрету полягає у використанні 

розгорнутої метафори для змалювання динаміки мисленнєвих процесів. Вона 

містить декілька метафоричних елементів («хмаринка смутку», «думки 
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летіли», «виднілась душевна рівновага»), що мають за мету розширити й 

сформувати уявлення про особистість. На прикладі ейдологічної редукції 

образу А. Фелінського на сторінках «Мемуарів із життя» можна говорити про 

багатошаровий тип портрету, характерними рисами якого може бути 

неможливість відтворення і доповнення одиничної номінації в ході 

розгортання тексту[15].  

Постать А. Фелінського непересічністю своєї індивідуальності та 

вагомим внеском у суспільно-культурне життя краю, крім Є. Фелінської, 

привернула увагу багатьох визначних діячів того часу, серед яких були Ю. І. 

Крашевський, Г. Олізар, О. Козерадський. Зіставлення існуючого розмаїття 

художній образів А. Фелінського в творах правобережних мемуаристів 

дозволяє простежити шляхи створення ейдетичного образу митця, на який 

під час формування впливали інтенційні дескрипції.  

Розлогу портретну характеристику А. Фелінського бачимо в спогадах 

Г. Олізара, в житті якого видатний драматург відіграв помітну роль у його 

творчому становленні, як митця, бо з дитинства підштовхував до 

літературної праці й давав цінні рекомендації щодо вибору наукових творів. 

Після смерті Алойзи Г. Олізар створив Товариство об’єднаних друзів 

А. Фелінського, «метою якого було надавати підтримку залишеній родині, а 

також опікуватись думками молоді, яка так гостро відчувала втрату свого 

директора» [213, с. 12]. У промові на річницю з дня народження 

А. Фелінського, Г. Олізар з патетикою і глибокою повагою виголосив, що 

«кожен молодий волинянин знає, чому повинен шанувати святі тіні Чацького 

і Фелінського» [212, с. 8]. Г. Олізар наголошував на внеску А. Фелінського в 

розвиток навчального закладу і зазначав, що «останній величний блиск 

кременецької школи спалахнув при ньому і після нього назавжди погас» 

[213, с. 164]. У спогадах Г. Олізара А. Фелінський постає, як «низький, 

жвавий, кремезний, хоч не товстий». Автор акцентує увагу на динаміці 

міміки, про яку говорила й Є. Фелінська: «не був привабливий, але мав 

багато швидкості в очах і багато добродушності та наївності в посмішці» 
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[213, с. 161]. Г. Олізар оцінює А. Фелінського, як митця: «як поет, він – 

ремісник, щоправда свої вірші не виковував, як Дмуховський, а виливав у 

форми й старанно відшліфовував» [213, с. 160]. Зауважує, що негаразди в 

сім’ї і життя у провінції заважали його творчому становленню: «сидячи в 

селі, втрачав зв’язок зі столичними літераторами та впливовими людьми 

свого часу» [213, с. 164]. Таке масштабне, насичене образними елементами 

портретотворення дозволяє говорити про визначну роль А. Фелінського в 

житті Г. Олізара.  

Колишній учень Волинського ліцею А. Козерадський у «Спогадах зі 

шкільних років» акцентує увагу на суспільній діяльності автора «Барбари 

Радзивіл» в стінах цього навчального закладу. Саме за часів його 

директорства школа здобула почесний статус ліцею. На його визначну роль 

вказує й той факт, що навіть після смерті А. Фелінського у Кременці «на 

устах і в серцях молоді залишилися слова з його визначної драми про те, що 

„Ніколи перед чужою владою й мечем тирана не зігнуться коліна вільних 

поляків”» [213, с. 72]. У юнацьких спогадах простежується певна дистанція, 

стриманість у змалюванні, що пояснюється поважним громадським статусом 

директора та віддаленістю їхнього знайомства.  

Кожен з вище зазначених авторів інтерпретує нашарування образу 

оссовецького митця і розставляє інтенційні складові за змістовністю 

ейдологічних сенсів. Так спільною ознакою процесу створення образу в Ю. І. 

Крашевського та Г. Олізара, серед яких літературна творчості була 

провідною, у мемуарах О. Козерадського на перший план виступає суспільна 

діяльність, а Є. Фелінська концентрує увагу на особистісних якостях Алойзи. 

У такому випадку ейдологічна інтерпретація образу кременчанина при 

різності контекстів художнього дослідження і відмінностей у її кваліметрії 

має об’ємну симультанну рефлексію мемуаристичного образу.  

Портрет Теклі Фелінської, молодшої сестри Алойзи, яка презентує у 

мемуарах Єви інший персонаж суспільної ієрархії, побудований на 

принципах романтичного світовідчуття, таких як, таємничість і містифікація. 
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«Текля, яка народилася вже після смерті батька, була на два роки молодша за 

Герарда. Була світлою блондинкою з білою делікатною навіть трохи блідою 

шкірою, волосся природно спадало кільцями і здавалося завитим у локони. 

Коса була заколена черепаховим гребенем, а чорний атласний шляфрок на 

ваті ще більше підкреслював блідість шкіри» [146, с. 201]. Мемуарист 

акцентує увагу на контрастному поєднанні білого й чорного кольору: на фоні 

темної, мало освітленої кімнати дівчина має підкреслено тендітний, 

загадковий вигляд. Є. Фелінська, будучи уважним і тонким спостерігачем 

помічає й гребінь у зачісці дівчини, який на той час був модним аксесуаром і 

свідчив про досить високе матеріальне становище власниці.  

Також Є. Фелінська зазначає, що для Теклі «не була характерна така 

рухливість, якою відзначався Алойзи, але доброта і краса, приправлена 

тендітною меланхолійністю, становили головний її вираз. Ні в мові, ні у 

вбранні не видно було жодної претензійності, все здавалося дуже простим, 

але в тій простоті виднівся слід гарного смаку, і в цілому, здавалося, що над 

нею витав якийсь подих вищого духу» [146, с. 201]. Простота, тендітність, 

плавність, робить образ дівчини майже невагомим, а звернення до 

таємничого духу, ще більше підкреслює романтичні бачення світу автора. Це 

досягається і вживанням абстрактних метафор типу «тендітна 

меланхолійність», на основі яких базується абрис романтичного портрету. 

Образ Теклі можемо потрактовувати як портрет-сприйняття (за визначенням 

Г. Сиріци), характерною атрибутом якого є показ «теперішнього» стану 

особистості, при якому постійні риси висвічуються тією або іншою стороною 

в певній ситуації[93, с. 231]. 

Портретні характеристики шляхтича Стефана Малаховського та 

поручика Яна Островського створені за принципом бінарних опозицій, які 

призводять до ефекту контрасту й насиченості зображуваних ейдосів.  

Портрети побудовані на основі поєднання різнопланових нашарувань 

ейдологічної змістовності: зовнішні прояви особистісних якостей, до яких 

належать деталі одягу, манера розмовляти, поводитися та внутрішні 
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характеристики. Вони починаються з опису зовнішності Стефана 

Малаховського, що становить статичний рівень портретної системи. Він 

«якщо і не був старшим за пана Островського, то принаймні виглядав значно 

поважніше. Йому могло бути понад сорок років, одягався по-польськи, але 

його вбрання вирізнялося певною елегантністю» [146, с. 319]. Наступним 

елементом є опис ейдологічних складових костюму: кунтуш, підшитий 

атласом, жупан, пояс, оздоблений золотом, запонка з камінням, що фіксувала 

комір сорочки. Є. Фелінська згадувала, що «пан Малаховський добре дбав 

про свою зовнішність, адже одяг йому дуже личив» [146, с. 319]. Подібні 

елементи костюму можуть також вказувати на досить високий суспільний 

статус власника: жупан, одягнений під кунтуш, складав дворянське 

національне вбрання, про відповідне місце в соціумі говорить й оздоблення 

дорогоцінним камінням та золотом. Хоча одяг і допомагає визначити 

суспільний статус носія костюму, виказати «його стать, фах, професію», але 

«водночас «дозволяє» всьому цьому вводити в оману» [46, с. 79]. 

Пан Островський становив абсолютну протилежність пану 

Малаховському: «Був це чоловік вражаючого зросту, але тонкий, худий, з 

дуже випуклими чорними очима, які, здавалося, не могли всидіти на місці, і 

тому постійно бігали, постійно були в русі. Ця рухливість передавалася всій 

його особі і навіть мовленню: говорив він дуже багато та голосно, охоплював 

за раз багато тем, але жодної не закінчував» [146, с. 319]. Власне саме така 

манера говорити привернула увагу автора. Нерозбірливість мовлення, 

незнання відомих фактів, назв країн, місцевостей, помилково наштовхнуло 

Є. Фелінську на думку про те, що «його нога навіть не була за кордоном, де 

за власними розповідями він провів декілька років» [146, с. 319]. Цей портрет 

базується на принципах ейдологічної редукції портретної системи і має в 

своєму складі риси характероцентричного опису.  

Перебування Островського за кордоном у складі легіонів, сформованих 

під проводом Яна Генрика Домбровського підтвердилося, але вступив до 

війська зовсім молодим, «без жодних підготовчих знань, з розхристаністю в 
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характері та безладом в голові» [146, с. 320]. Саме це визначило подальший 

розвиток його особистості й ті особливості, на яких робила акцент 

Є. Фелінська. Це дозволяє говорити про динаміку поглядів авторки та її 

літературний етикет, що, у свою чергу, підвищує довіру до тексту.  

У портреті ксьондза Біша домінує аксіологічна складова, образ лише 

злегка окреслено: «Ксьондз Біш був людиною чесною, в душі його була 

доброта й євангелічна поблажливість, яку доповнювалася простотою та 

завжди охочою допомогою кожному» [147, с. 14]. Він був отцем-настоятелем 

парафіяльного костьолу в Замощі, і, за словами автора, «його душевність та 

щире зацікавлення осолодили на мить наше досить довге поневіряння» [147, 

с. 14]. Це портрет, що має у своєму складі характероцентричний опис.  

Окрему позицію займає портретна характеристика лакея Войцеха. У 

мемуаристичній літературі романтизму портрети слуг, лакеїв, козачків – 

досить рідкісні, а такий детально виписаний портрет дозволяє говорити про 

особливу роль, яку Войцех відігравав у житті родини Фелінських. Автор 

також підтверджує цю думку, зазначаючи: «Войцех розділяв з нами всі 

хороші та погані дороги, що траплялися в житті. Дозвольте ж змалювати 

його, оскільки і поставою, і характером, і вчинками відрізнявся від інших, і в 

цілому то був досить оригінальний тип» [146, с. 53]. 

Першим елементом, що є частиною портретної системи, побудованої 

на принципах ейдологічної редукції, є статичний опис зовнішності: «Було 

йому років п’ятдесят або трохи більше, мав кругле й відкрите обличчя, 

яскраво-блакитні очі та високе чоло» [146, с. 53]. Наступним об’єктом 

зацікавлення Є. Фелінської стає зачіска: «Значно посивіле волосся завжди 

було коротко підстрижене й старанно зачесане догори, утворюючи ніби 

щітку, лише біля вух воно спадало в іншому напрямку. Але ззаду волосся 

було не стрижене, лише заплетене в маленьку косичку, перев’язану чорною 

стрічкою» [146, с. 53]. У художньому творі зачіска виконує важливу роль у 

формуванні уявлення читача про літературний персонаж, а в мемуарах 

дозволяє говорити про соціальне становище об’єкта зображення. У той час в 
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Європі захоплювались зачісками в стилі бідермаєр, основою якого було 

коротке волосся, завите в локони й зачесане догори. Войцех у зв’язку з своїм 

соціальним статусом, міг дозволити собі лише зачесати по-модному волосся 

й заплести кіску.  

Наступним рівнем у портретній характеристиці, якому притаманний 

динамічний елемент, є одяг або його частини та різні аксесуари, що є 

яскравим свідченням про естетичні смаки, риси вдачі, майновий стан та рід 

занять особи, яку змальовують. Це Войцех «завжди був одягнений лише в 

чорний фрак, сорочку носив із хвилястим жабо, а в кишеньці жилетки тримав 

великий, як ріпа, годинник, що звисав на товстому шнурку, майстерно 

зробленому з блакитних намистинок» [146, с. 54]. Увага концентрується на 

кишеньковому годиннику, який в ХІХ ст. вже не будучи предметом розкоші 

(хоча Є. Фелінська продовжувала його трактувати, як прикрасу), все ж 

залишався виразником привілейованого становища Войцеха в родині 

Фелінських. Наявністю годинника оздоблення не закінчувалося: «з 

кишеньки, на ланцюжку, припасованому до годинника, звисали печатки, 

персні та інші речі, не відомо, для чого призначені більше – для потреби чи 

краси» [146, с. 54]. Це створює уявлення про Войцеха, як про людину, яка 

займає відповідне положення в родині свого господаря і яка намагається 

дотримуватися модних тенденцій у межах свого соціального статусу.  

Наступним етапом у творенні портрету є аксіологічна характеристика 

лакея. Автор зазначає, що такий тип слуг, як Войцех, зник разом із звичаями, 

на яких він виховався. Маються на увазі старошляхетські благородні традиції 

минувшини, ностальгія за якими є характерною ознакою не лише для 

мемуарів Є. Фелінської, але й більшості літературних творів того часу. 

«Вірний, добродушний, правдивий, трохи фамільярний, рідкої 

безкорисливості» [146, с. 54] – саме так автор описує головні внутрішні 

якості слуги. Також Є. Фелінська зазначає: «у присутності господарів не вмів 

ходити навшпиньки, як танцмейстер, чого вимагають від сучасних лакеїв, не 

вмів мовчати, як автомат, не мав на обличчі виразу рабовласницького 
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служіння і цілковитої закритості своєї людськості, втіленої у відсутності 

права на власну думку. Іноді охоче дозволяв собі говорити вільно, 

висловлював свою думку, коли в цьому була потреба, але добро господарів, а 

особливо їхню честь відстоював завзято, не шкодуючи власної праці та іноді 

навіть і власної кишені» [146, с. 54]. Але Є. Фелінська не ідеалізує слугу, 

зауважуючи, що для виставлення свого господаря в кращому світлі, готовий 

був навіть щось прибрехати. Для того щоб постать цього непересічного 

чоловіка змалювати якомога краще, автор подає детальну інформацію про 

місця його служби, про колишніх господарів та про обставини, за яких він 

потрапив до дому Фелінських. Портрет Войцеха є характероцентричним 

(детальне розкриття соціальних і психологічних рис) з вкрапленнями опису 

зовнішності. Дати влучну характеристику допомагають розлогі порівняння, 

які оформлюють всі елементи зображення в цілісну портретну парадигму. 

У «Мемуарах із життя Є. Фелінської» представленні портрети різних 

постатей. Автор, враховуючи особистісну індивідуальність, обирає відмінні 

засоби творення портретних характеристик, що дозволяє простежити 

стилістику кожного образу.  

Образ А. Фелінського базується на трьох рівнях портретної системи 

побудованої на принципах ейдологічної редукції, але акцентування уваги 

відбувається на динамічному аспекті. Використання метафоризованих 

елементів підкреслює фрагментарність, характерну для цього портретного 

опису. 

В образі Теклі Фелінської простежується статичний рівень портретної 

парадигми. Він створений у традиціях романтичного світовідчуття, має у 

своєму складі елементи кольороцентричного та туалетоцентричного опису і 

потрактовується як портрет-сприйняття.  

Образи Стефана Малаховського та Яна Островського побудовані за 

принципом бінарних опозицій, мають характерні риси туалетоцентричного 

портретотворення і містять у своєму складі всі рівні портретної системи. 

Характеристика Войцеха є найбільш докладною і охоплює всі елементи 
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портретного опису. Спільною ознакою для всіх портретів є 

характероцентричний складник і аксіологічна, власне авторська оцінка, які 

проявляються в більшій чи меншій мірі. 

Розлога портретна характеристика, як один із обов’язкових елементів 

поетики мемуарів, будучи периферійним текстовим референтом, був 

покликаний не внести нові аксіологічні орієнтири в той чи інший образ, а 

лише поглибити наявні контамінації.  

Ейдологія в мемуарних текстах Є. Фелінської характеризується 

органічною контамінацією безповоротного минулого і прийдешнього 

майбутнього. Утворена тимчасова антиномія була вільною від хронологічної 

мотивації, логіки фабульної побудови сюжету і розвивалася під впливом 

асоціацій і фантазій, одягнених у світлі тони меланхолійних рефлексій, що 

характеризує особливості функціонування романтизму в польськомовної 

літературі Правобережної України першої половини ХIХ ст.  

 

Висновки до третього розділу.  

В основу дослідження ейдологічного виміру мемуарів та спогадів 

Є. Фелінської покладено погляди Е. Гуссерля про ейдос і процес 

ейдологічної та трансцендентної редукції, що становить собою відправну 

точку для розвитку феноменології.  

Під терміном «ейдологія» в контексті нашого дослідження ми 

розуміємо спосіб організації об’єктів – парадигму ейдосів, презентованих в 

комплексі з основними мотивами, часопросторовими характеристиками та 

творчим задумом автора. Ейдос – це узагальнено-ідеалізований вияв поняття 

в авторській свідомості, яке через процес створення літературного твору має 

змогу реалізуватися на рівні тексту в ансамблі різнопланових образів. 

Набутки мовознавчої термінології дозволяють говорити про ейдос як 

інваріант образу.  

Ейдологічний простір українсько-польського пограниччя початку 

ХІХ ст., відтворений у мемуарах Є. Фелінської, становить собою структуру 
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багатопланового, багаторівневого семантично-змістового нашарування 

образів, очищених від емпіричності, та складну систему часопросторових 

характеристик. У рустикальному ейдосі Правобережної України доби 

романтизму, представленому в «Мемуарах із життя» Є. Фелінської 

простежуються багатопланові оцінки та інтерпретації топосів і локусів 

різновекторного спрямування, які супроводжуються авторськими 

рефлексіями, що стосуються славетної минувшини краю. У 

мемуаристичному тексті простежуються дворівневі форми рефлексії 

простору та бінарна система творення ейдосу.  

У художньому просторі «Мемуарів з життя» ідеалом світоглядної 

системи Є. Фелінської є старошляхетське минуле. Руїна, що символізує і 

втілює минуле, відтворюється автором в контексті урбаністичного простору 

– ейдос замку, фортеці, зруйнованого городища, стають відправною точкою 

для історичних екскурсів, характерною рисою яких були розгорнуті 

ностальгічно-меланхолійні рефлексії. Для мемуаристичних текстів 

Є. Фелінської більшою мірою характерні акценти, зроблені на існуванню 

елементів в умовно нинішньому просторі. Одній із стильових рис тексту 

автора являтися дагеротипна образність, яка досягається введенням в 

композицію тексту пейзажних концептів, які є досить нехарактерними і 

нетиповими локусом мемуаристичного тексту. Такий підхід в організації 

мемуаризованого простору дозволяє говорити про виняткову оригінальність 

стилю письменниці, яка, як тонкий обсерватор, номінує і акцептує об’єкти 

предметного світу.  

Рустикальний ейдос, презентований на сторінках «Спогадів із подорожі 

до Сибіру…», характеризується різнорідністю образів та емоційною 

наповненістю. Геологічний сегмент показаний з перспективи пташиного 

польоту, що дозволяє читачам оцінити величезні пустинні терени Сибіру. 

Локус дороги перетворюється на символ цивілізації та її розвитку, якого так 

мало зустрічала авторка-європейка в Сибіру.  
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У «Мемуарах із життя Є. Фелінської» представлено портрети різних 

постатей в ейдологічному контексті. Автор, враховуючи особистісну 

індивідуальність, обирає відмінні засоби творення портретних 

характеристик, що дозволяє простежити стилістику кожного образу, який 

базується на рівнях портретної системи, побудованої на принципах 

ейдологічної редукції. У мемуарах простежується певна типологія створення 

портрету. Є. Фелінська почергово поєднує статичні, динамічні та аксіологічні 

характеристики персонажу, які згодом набувають рис художнього образу, що 

у підсумку в різній мірі стають основою побудови портретного опису. 

Авторська кваліметрія є невід’ємним елементом творення образу в 

аксіологічної парадигмі митця.  

Портрети, притаманні творчому стилю Є. Фелінської, побудовані на 

основі поєднання різнопланових нашарувань ейдологічної змістовності: 

зовнішні прояви особистісних якостей, до яких належать деталі одягу, манера 

розмовляти, поводитися поєднуються із виявом внутрішніх характеристик.  
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РОЗДІЛ 4. ГЕНОЛОГІЯ МЕМУАРИСТЧНИХ ТЕКСТІВ 

Є. ФЕЛІНСЬКОЇ 

 

4.1. Жанрова характеристика «Мемуарів із життя» Є. Фелінської 

 

У добу романтизму мемуаристична таксономія українсько-польського 

пограниччя стала наповнюватись «неканонічними» жанровими 

модифікаціями, які виникали під впливом як власне художньої літератури, 

так і літературної критики, публіцистики та інших споріднених наукових 

дисциплін, серед яких історія, етнографія, географія та ін., що сприяли 

активним родово-жанровим дифузіям та перехресним впливам. Досліджуючи 

особливості генологічної парадигми мемуаристичних творів Є. Фелінської, 

творчість якої яскраво ілюструє генологічні процеси, що відбувались у 

мемуаристиці позаминулого століття, презентує варіативність парадигми 

загальної таксономії українсько-польського пограниччя, демонструючи 

явище родово-жанрової дифузії та перехресних упливів, послуговуємось 

жанровою таксономією мемуаристичної літератури українсько-польського 

пограниччя в добу романтизму, розроблену В. Єршовим [45, с. 83].  

Є. Фелінська у заголовку пенталогії «Мемуари з життя» визначила 

жанр-домінанту – мемуари, тобто твір, якому властиве широке 

ретроспективне відображення часопростору, протяжністю у виокремлений 

певний період життя, причинно-наслідкове (фабульне) відображення подій, 

як правило, лінійна композиція сюжету, тотожність автора й наратора [60, 

с. 26–27]. Сьогодні важко пояснити причини вибору Є. Фелінською 

жанрових дефініцій для своїх «Мемуарів із життя» та «Спогадами про 

подорож до Сибіру…», прокоментувати особливості її бачення 

затитулованих відмінностей між генологічними складовими. Однак сьогодні 

вкрай актуально спробувати зрозуміти та проілюструвати генезис авторської 

думки щодо вибору жанрів, посягнути механізми естетичних та 

аксіологічних рефлексії, що дозволяють розширити уявлення про 

особливості мислиннєвих процесів середини ХІХ ст.  
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Є. Фелінська на початку «Мемуарів із життя» застосовує досить 

розповсюджений «мемуаристичний прийом» для обґрунтування мотивації, 

що спонукали її до написання мемуарів: «Ви, діти мої, хотіли, щоб я 

залишила вам на згадку нарис свого життя, починаючи від юності; нехай так і 

буде. Я виконую вашу волю. Тепер ви маєте його у всій повноті. <…> жіноче 

приватне життя не насичене цікавими випадками, але для вас не в цьому 

полягає цінність моїх мемуарів <…>. Занотовую для вас свої думки, усе своє 

життя, адже більша його частина була присвячена саме вам <…>. Якщо у цих 

мемуарів і є якась цінність, то хіба в тому, що будучи наочним свідком, я на 

власні очі бачила зміни, які відбулися у суспільстві. <…> Можливо, за 

допомогою мемуарів я зможу показати кілька зниклих форм, які 

залишаються єдиною ланкою між минулим і майбутнім та вказують на 

причини явищ, наслідки яких ми сьогодні бачимо. <…> Це приватні 

мемуари, і я не претендую на те, щоб вони стали хоча б звуком на великому 

тлі історичних подій» [143, с. 5–9]. Такий підхід є досить традиційним 

мотивом, що межує на пограниччі реалізації художніх бажань митця, які 

спонукали автора до творчості, а також – дидактичних, серед яких 

педагогічна та історична мотивації, які, у свою чергу, покликані підняти 

планку суспільної значущості мемуаристичного твору [5, с. 35].  

Ідучи вслід за Є. Фелінською, звертаємо увагу, що авторка початково 

маркує текст як нарис або ж біографія. Далі письменниця поглиблює 

загальну проблематику й пише вже про «опис життя та думок», що 

поступово наближує твір до жанру мемуарів. Риторичне звертання та 

присвята його дітям налаштовує читача на приватну, а іноді й особистісну 

тональність звучання, а разом із тим дає право розгледіти піджанрову 

особливість, як домашні мемуари (термін запропонований М, Грабовським 

[167, с. 6]). Проте волинянка вступає у мистецьку гру автора з читачем – 

адже теза: «маєте його (текст – В. Б.) у всієї повноті», – де у чому була 

максималістична. Справа у тому, що про яку часову вичерпність можна було 

писати, якщо, по-перше, це лише був вступ до першого тому, до цього ж 
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«Мемуари із життя» публікувалися уривками, а по-друге, як відомо, робота 

над твором була перервана смертю Є. Фелінської у 1859 р. Її син – З. Щ. 

Фелінський, щоб заповнити лакуни деяких із найбільш цікавих моментів 

життя матері, написав власні спогади [161], доповнюючи картини арешту, 

слідства та інших подій, про які не встигла або й не забажала говорити сама 

Є. Фелінська.  

Наступне питання стосується твердження «виконала вашу волю». Як 

випливає із епістолярної спадщини, жодних відомостей про те, що саме діти 

просили авторку про написання мемуарів, виявити, нажаль, не вдалося. 

М. Цвенк говорить про те, що авторка, в захопленні від слави, яку їй 

принесло видання «Спогадів із подорожі до Сибіру…», сама взялася за 

наступний твір. Проте після ряду відносних невдач, пов’язаних із 

публікацією побутових повістей письменниці, навіть прихильний до 

волинянки Ю. Завадський не знав, чи варто ризикувати і займатися 

мемуарами Є. Фелінської, і лише із благословення Ю. І. Крашевського, 

видавець наважився на публікацію.  

У вступі письменниця також наголошує про значимість наочних 

свідчень важливих подій доби, до яких Є. Фелінська відносила свої власні 

переживання, адже саме такі події, на думку мемуариста, пов’язуватимуть 

минуле із майбутнім, виконуючи тим самим важливу суспільну функцію 

наступності поколінь. Такий підхід авторки до тексту дозволяє говорити про 

розширення проблематики та зсув векторів із приватних або домашніх у бік 

суспільно-історичних мемуарів, адже твір від початку містив рефлексії 

актуальних суспільно-історичних події, їхнє філософське осмислення в 

діахронічної та синхронічної значущості. А фраза про непретендування на 

визнання та заперечення історичного фактора дозволяє говорити про певного 

роду гру, яка могла забезпечити мемуаристці новий успіх у читачів. Таким 

чином, за визначенням самої письменниці, «Мемуари із життя» повинні були 

бути домашніми мемуарами, але із важливою суспільною проблематикою, 



139 

що обумовлювалося розвитком зрілого романтичного стилю та раннім 

позитивізмом.  

Передмову до збірника «Домашні мемуари» М. Грабовського можна 

вважати першою спробою теоретичного осмислення нового жанру 

пограниччя. Важливим є той факт, що як твір М. Грабовського, так і мемуари 

Є. Фелінської належать до одного синхронічного зрізу літературного 

дискурсу, що дозволяє простежити рефлексії твору письменниці в 

затитулованій категорії. На думку автора, термін «домашні мемуари» 

визначається «приватним» характером об’єкта. Особливість стилю домашніх 

мемуарів, полягає не у відображенні особливостей усього світу, а передусім в 

особистих родинних спогадах, а суть нового стилю полягає у письмовій 

фіксації кожної місцевої легенди, кожного особливого місцевого випадку, 

виняткового звичаю та ін. Актуальність та мета твору полягає у віднайдені 

всіх слідів побуту і звичаїв народу, що є однією з найхарактерніших ознак 

тогочасної дійсності. Пояснюючи роль побуту, автор, зокрема, уточнює, що 

«звичайний побут буде підставою створення образів, а барви місця й часу 

висвітлять це наочно і в непорушній вірності» [167, с. 6].  

В епоху романтизму генологічна система мемуаристичної літератури 

проходила етап становлення, стиль набував поліфонічного звучання, тому 

жанр домашніх мемуарів, залишаючись несталим, набуває нових ознак. 

Використання запропонованих М. Грабовським критеріїв дефініції жанру 

домашніх мемуарів, серед яких наявність виключно родинних спогадів, 

відсутність історичних подій, поява фактів у процесі легендаризації та ін., 

дозволяє проаналізувати, наскільки «Мемуари із життя» Є. Фелінської 

відповідають авторському визначенню.  

Виключно родинні спогади в «Мемуарах із життя» Є. Фелінської, які 

охоплюють практично всі рівні щоденного побуту, навчання, звичаїв і 

традицій, святкування різних урочистостей, що закарбувалися в дитячій 

пам’яті, поєднуються із умовиводами, зробленими зрілою особою із чіткими 

переконаннями. Так спогад дитини про святкування іменин тітки поряд із 
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побутовими замальовками суто особистого характеру: «приїхало багато 

гостей, а коли більше вже ніхто не прибував, було подано обід. Страв було 

багато, всі сиділи за столом довго, до самого вечора. Після закінчення обіду 

винесли столи, все прибрали, і заграла музика», переростає в узагальнення 

про те, що «Дім моєї тітки <…> належав до останніх пам’яток старовини, в 

якій збереглися давні старопольські звичаї без жодної домішки іноземщини, 

без жодного до неї потягу, там вперше та останнє в житті я бачила, як поляки 

в кунтушах танцювали мазурку» [143, с. 105]. 

Дитячі роздуми приватного характеру давали змогу мемуаристці вийти 

на новий рівень та звернутися до суспільно-історичного дискурсу: «Родини 

багатих громадян, стикаючись із представниками магнатського середовища 

переймали їхні звичаї, якщо не через уподобання, то через наслідування. 

Лише небагатий середній клас, який знаходився на певній відстані від 

магнатів, із великим замилуванням та пошаною зберігав національні звичаї у 

повній чистоті. Прагнення до абсолютного визволення від дійсності <…> з 

нотою симпатії до певних елементів минулого, наприклад, дитинства або ж 

інших відтінків емоцій в стосунку до різних етапів життя є типовим для 

мемуарів і узгоджується з нормами цього жанру
 
[204, с. 13]. Мемуарист, 

укладаючи тексти на основі великого часового відрізку та пишучи фактично 

для себе, добре пам’ятає про призначення свого тексту для інших. Наявність 

прагнення дати свідчення часу, який невблаганно минає. Прагнення прожити 

минуле ще раз, властиве малій дистанції, наявне в меншій мірі.  

Перший критерій із типології домашніх мемуарів М. Грабовського в 

мемуаристиці Є. Фелінської реалізувався в змістовно іншій формі, яка 

тематично розширила текст, насичуючи його різноманітною проблематикою.  

«Мемуарам із життя» Є. Фелінської також характерна певна 

традиційність в зображенні шляхетського простору, яка простежується у 

поетапності сюжетів: дорога до дому, будинок, місце розташування, опис 

забудови та околиць, детальне змалювання внутрішнього укладу, історія 

мешканців, включно із доволі об’ємною портретною характеристико. 
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Подібна схематичність поряд із дидактизмом робить композицію мемуарного 

тексту доволі одноманітною. Надмірна деталізованість, як характерна ознака 

стилю «Мемуарів із життя» Є. Фелінської, пояснюється бажанням авторки 

елементи тогочасної дійсності, які не збереглися в пам’яті, компенсувати 

дагеротипною статичністю.  

Доволі контроверсійним залишається питання наявності і 

функціонування в тексті історичних фактів. Звертаючи увагу на те, що після 

повернення мемуаристки на Волинь із заслання, за нею вівся постійний 

поліційний нагляд, як за особою неблагонадійною, пам’ятаймо про існування 

високого рівня цензури, авторка не могла відкрито описувати історичні події, 

які її цікавили. Накопичуючи та інтерпретуючи політичні та історичні алюзії, 

іномовлення, натяки, твір Є. Фелінської виходить за жанрові межі домашніх 

мемуарів. Щодо появи у тексті історичних фактів та їх легендаризації, то це 

одна із рис, притаманних поетичним особливостям мемуаристичному тексту 

авторки. Щоправда стосується це лише інформації із далекого минулого, яке 

на момент фіксування на сторінках мемуарів, вже сприймалося як 

легендарна. Прикладом такого підходу може бути розповідь про походження 

дівочого прізвища мемуаристки – Вендорф, яку Є. Фелінська будує на основі 

переказів, які передавалися із вуст в уста декількома поколіннями роду.  

Узагальнюючи поетичні особливості жанрової дефініції «Мемуарів із 

життя» як домашніх мемуарів, варто зазначити, що їх проблематика значно 

виламується за межі мемуаристичного піджанру, хоча і не позбавлена його 

характерних особливостей, що дає можливість говорити про жанрову 

модифікацію домашніх мемуарів із потужною соціальною складовою.  

Мемуаристична література в добу романтизму, крім власне 

правобережних мемуарів та спогадів, як жанрової модифікації текстів, що 

постали на певній території в певний час, сприяла розвитку розгалуженої 

системи дефініційних утворень. Так, просторовий принцип диференціювання 

наклав помітний відбиток на цілу групу правобережних текстів, які містять 

чіткі регіональні прикмети часопростору з акцентом на виокремленій 
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проблематиці краю. Нарівні з київськими й подільськими мемуарами 

виділяємо й волинські, як самодостатню жанрову дефініцію правобережної 

модифікації, до яких відносяться й «Мемуари з життя» Є. Фелінської, які у 

польському літературознавчому дискурсі на основі антонімічної єдності 

центр / периферія, входять до жанрової дефініції провінційні мемуари [245, 

с. 96].  

Уточнюючи просторові характеристики «Мемуарів із життя» 

Є. Фелінської, варто уточнити, що твір належить до жанрової модифікації 

«волинсько-литовські мемуари», яким властиві, крім литовських лексичних 

запозичень, виразне акцентування власної винятковості та неповторності, 

відчуття окремішності, пов’язане зі знаходженням у лімінальному просторі, 

помірковане, навіть дещо критичне ставлення до ідеологічних віянь з 

Варшави та Санкт-Петербургу, сакральне ставлення до батьківської землі, 

традицій, віри. Стиль нарації повільний, підвищене зосередження на 

дрібницях, що в певних фрагментах межує з натуралістичним нарисом та 

дагеротипізацією часопростору [45, с. 83] . Таке додаткове уточнення 

відповідає уявленню про дослідження мемуаристичної генології на основі 

теорії нечітких множин, про що пише Р. Лубас-Бартошинська: «Пропозиція 

заміни у царині генології понять класифікаційних на поняття типологічні, 

збагачені концепцією нечітких множин, є більш еластичною і пристосованою 

до літературних конкретик, тому що не вимагає ідентичності та однорідності 

рис всіх елементів множини [204, с. 7]. Процес жанрових дифузій можна 

назвати, вживаючи термінологію І. Опацького, «схрещування жанрових 

іпостасей» [214]. 

Стилістичні та інтенційні особливості нарації першого тому 

дозволяють говорити про те, що у відтворенні предметного світу 

переважають яскраві, емоційні та живі образи, властивий швидкий темп 

подієвості, що в наступних томах буде змінюватись на осмислення важливої, 

актуальної часу проблематики, яка дещо уповільнюватиме оповідність. Щодо 

композиції пенталогії, то перший том першої серії охоплює десять років із 
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життя авторки, два наступних – п’ять, третій – трьох, в серії другої – перший 

том охоплює один рік, а другий – сім років.  

«Мемуари із життя» по мірі роботи над ними автора стають щораз 

обширнішими та «автономними», причиною чого є багатотематичність та 

подекуди авторське прагнення охопити, пригадати та вписати у текст 

якомога більше матеріалу. Крім цього зауважимо, що авторський стиль 

нарації суголосний дигресивному стилю розповіді, коли автор віддається 

асоціативному пануванню думок над текстом, над комплексом порушених 

проблем і асоціативній логіці викладу матеріалу. Іншою рівно важливою 

стороною композиції мемуарів є редакційна селекція матеріалу, адже 

рішення про поділ текстів на дві серії було запропоновано, регламентоване та 

узгоджене із видавцем, який також запропонував стислу характеристику 

змісту перед кожним розділом. Така композиція тексту забезпечила йому 

сукупно деякі індивідуальні риси, серед яких ідентичність автора, оповідача 

й головного героя твору; часова дистанція у відношенні до минувшини або 

ретроспективна оповідність; максимальне обмеження літературної фікції, 

риси автентичності, справжності; концентрація авторської уваги на 

навколишньому світі [204, с. 11–12].  

Жанрове визначення твору Є. Фелінської як мемуари вимагає 

атрибутивного коментування. Цікаві події поточного життя, пов’язані зі 

шляхетською культурою пограниччя, нечітка композиція, нарешті, ярка 

експресивність – це риси притаманні жанру ґавенді [59, с. 249]. Крім цього 

однією із ґавендарних ознак у тексті мемуарів є доволі часте звертання 

автора до детального опису речей та явищ, іншими словами, фонових 

подробиць, які поки що не виконують функції важливої «промовистої» 

деталі. Справа у тому, що поетика позитивізму ще тільки формується у 

польської літературі, у процесі становлення та розвитку знаходиться й 

європейський натуралізм, який дуже обережно опановує польську літературу 

та повільно входить у польський текст. Деталь – поки що другорядна 



144 

подробиця у «Мемуарах із життя», обтяжливий та мало функціональний 

об’єкт предметного світу.  

Наявність у творі Є. Фелінської постійно функціонуючого мотиву 

дороги та переміщення наратора в часопросторі висвітлює генетичне тяжіння 

тексту до жанрової модифікації подорожі у контексті мемуаристичної 

парадигмі. Подорож Є. Фелінською із Воютина до Житомира дозволяє 

уточнити жанрову дефініцію модифікації подорожі – подорож рідним краєм, 

яка трансформувалася із площини реального відображення дійсності в 

духовну «мандрівку в часі», яке відбувається в умовно реальному просторі. 

Мемуаристка подорожує «не сучасними Волинню, Поліссям, Литвою <…>, а 

минулим часом, колишньою величчю втраченої вітчизни, що назавжди 

канула в Лету» [45, с. 92]. Дорога проходить скрізь Дубно, Корець, Острог та 

іншими рідними та знайомими урбаністичними та рустикальними 

просторами, пересікає ліси та річки, пасовища та маєтки, мчиться скрізь 

селянські хати та шляхетські замки, що дозволяє зіставити цю подорож 

Є. Фелінської рідним краєм, як суголосний жанр домашнім мемуарам, які 

саме у цьому випадку виступають як текстуально-тематичні синоніми. 

Семантичну тотожність подорожі рідним краєм з домашніми мемуарам дає 

достатньо чітко локалізований і, як правило, невеликий простір та порівняно 

обмежений час пересування, ретроспективна розповідь про нього з 

потужними вкрапленнями власного досвіду та знань з елементами 

пригадування регіональних традиції, історії та буденщини. Семасіологічна 

дистанція між походом та екскурсією мінімальна, в першому випадку – з 

перевагою рекреативного характеру пересування, у другому – більш 

пізнавального та емоційному.  

Наступним елементом, який збагачує та одночасно розширює 

структуру мемуаристичного тексту є введення авторкою в художнє полотно 

афоризмів, прислів’їв та приказок, які у тексті набувають нехай незначних, 

нових відтінків: «Зі словами все відбувається так, як і одягом, як із щоденним 

начинням; найкраще віддається людям, а вдома, коли якась нагальна потреба, 
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використовується лише те, що перше потрапляє під руку» [158, с. 427], «Хто 

сильніше відчуває, думає, той і камінь зможе пом’якшити власним 

терпінням» [147, с. 21], або «кохання егоцентричне, сліпе, вимогливе, а 

дружба поблажлива і завжди готова до пожертви [146, с. 342]. Подібні 

інтертекстуальні вкраплення додають тексту дидактично-моралізаторського 

звучання з легкими педагогічними настановами та фольклорно-

етнографічними відтінками.  

Мемуаристичному тексту доби романтизму була притаманна певна 

фривольність, як в плані використання художніх засобів, так і в контексті 

добору, поєднання та використання різних жанрів та жанрових модифікацій і 

дефініцій. Мемуаристка органічно вмонтовує в текстуальний масив твору 

публіцистичний нарис, що стосується модної на той час теми – буття 

селянства, у якому переслідує доволі прагматичну суспільну мету – сприяти 

полегшенню та покращенню життя селян. Авторка зазначає: «За своє життя я 

чула багато розмов, ціллю яких було покращити життя наших селян. Цю 

проблему треба розуміти дещо загальніше, не з позиції власної вигоди, а 

заради блага більшості» [147, с. 197]. Волинянка намагається встановити 

«діагноз» важкого селянського життя: «адже коли одна хвороба – то й одні 

мають бути ліки» [147, с. 198]. У нарису її також турбують проблеми освіти в 

елементарних початкових школах та скрутне матеріальне становище селян.  

Також в поле зору авторської уваги потрапляють питання науки в 

цілому та роздуми про її вплив на людей, які авторка розцінює як 

негативний: «Сила цього знаряддя потрясла становище держав, знищила 

вивернула одвічні інститути, пролила джерела крові, озброїла брата проти 

брата, повивертала вівтарі, потоптала національні святості, і в питаннях 

моралі здійснила перевороти і нечувану шкоду», так і як позитивний: «з 

іншого боку, дивлячись на блага, здобуті і поширені за допомогою науки, 

стільки таємниць природи розгадано, стільки сил, подаровано людині для 

зміцнення її слабкості, стільки корисних і дивовижних винаходів, як же 

кинути прокляття на це знаряддя, таке відважне хоч небезпечне?» [147, 
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с. 216], що вказує на прагнення об’єктивності соціальної рефлексії згідно з 

установками, властивих вже позитивізму, а не романтизму. Публіцистичний 

нарис Є. Фелінської знаходяться в площині післяпросвітницької етики. 

Авторка чітко усвідомлює, які потрясіння відбулися в Європі під знаком 

розуму. Проте маючи вже сформовану систему освітньо-виховних поглядів, 

Є. Фелінська єдиний порятунок для селянства вбачає в моральному та 

релігійному вихованні, як дітей, так і матерів, які мають завжди бути 

зразковим прикладом [51, с. 63].  

Розширюючи текст публіцистичного нарису, мемуаристка вплітає в 

його оповідь уривки із твору каплана-філософа «Про виховання», 

підвищують його дидактичну складову. Маючи на меті різновекторного 

показу селянської проблематики, Є. Фелінська додає практично дагеротипне 

зображення селянського побуту, що може претендувати на статус 

етнографічної замальовки. Демонструючи жалюгідне побутове становище 

селянських хат, волинянка зауважує, що люди до цього питання ставляться 

доволі спокійно, вважаючи, що «Хата добра не кутками, а пирогами» [147, 

с. 217]. 

Далі текст публіцистичного нарису переростає у притаманний 

творчому методу Є. Фелінської і доволі схематичний опис села – його 

господаря із об’ємною портретною характеристикою. Публіцистичний нарис 

так і не отримав логічного завершення, розчинений повільною 

мемуаристичною оповідністю.  

«Мемуари із життя» Є. Фелінської – складне жанрово-стильове 

утворення мемуаристичної літератури Правобережної України доби 

романтизму з характерно вираженими рисами позитивістських тенденцій, яке 

об’єднується спільною тематичною ідеєю – осмислення власного життя у 

контексті історично-соціального розвитку спільноти українсько-польського 

пограниччя. Асиміляція на рівні жанрів та їх модифікацій, як результат 

подальшого «розхитування» генологічної парадигми Просвітництва під 

впливом становлення нової індивідуальної романтичної авторської 
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самосвідомості, властивої в цілому літературі першої половини ХІХ ст., 

набула нового стилістичного забарвлення та функціональної наповненості. У 

межах загальної піджанрової домінанти «жіночі домашні мемуари із 

потужною суспільною проблематикою» поєдналися із жанровою 

модифікацією подорож рідним краєм, домашними мемуарами, 

етнографічною замальовкою, ґавендою, публіцистичним нарисом та малими 

фольклорними жанрами – прислів’ями, приказками та афоризмами. Подібна 

генологічна система відповідала загальним тенденціям у розвитку жанровою 

таксономії мемуаристичної літератури Правобережної України доби 

романтизму.  

 

4.2. Генологічна парадигма «Спогадів із подорожі до Сибіру, 

перебування в Березові та Саратові» 

 

Арешт, засудження та заслання у 1839 р. Є. Фелінської до Сибіру став 

історичним прецедентом, коли вперше в історії Російської імперії полька зі 

шляхецького роду була засудження до довічного вислання з повною 

конфіскацією майна за політичну діяльність – членство та співпрацю з 

підпільним «Союзом польського народу» під керівництвом Ш. Конарського. 

Перебуваючи у Сибіру, волинянка активно займалася вивченням північного 

фольклору та етнографії, історії та культури екзотичного простору. Творчим 

результатом культурно-наукової діяльності стала поява на світ видатного 

твору позаминулого століття – «Спогади із подорожі до Сибіру…». Твору 

складного, еклектичного, який багато у чому відповідав запитам часу, а де у 

чому й випереджував його.  

У спогадах Є. Фелінської відчувається переосмислення певних 

європейських традиції у відображення світу під час пересування у часі та 

просторі, своєрідна інтерпретація південної «Сентиментальної подорожі 

Францією та Італією» (1768) Л. Стерна, народного духу із «Ідеї до філософії 

історії людства» Й. Г. Гердера (1784 – 1791) чи секуляризація грецької 

класики із «Гіперіона» (1792) Ф. Гельдерліна.  
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Правобережжя любило, знало й творило свої оригінальні подорожі й 

рідним краєм, і чужою стороною. Серед значущих творів, упливи яких 

пізнаються у «Спогади із подорожі до Сибіру…» Є. Фелінської, були 

чотирьохтомний «Щоденник подорожі до Криму, яка відбулась у 1825 році» 

К. Качковського [171–174], двотомник А. Пжездзецького «Поділ, Волинь, 

Україна. Картинки місць і часу» [220–221] або твори Ю. І. Крашевського 

«Спогади Волині, Полісся та Литви» [197], «Спогади про Одесу, Єдісан та 

Буджак» [196] та двотомні «Картинки життя та подорожі» [194–195].  

Спогади Є. Фелінської суголосні із художньою літературою й 

одночасно мають ознаки публіцистики й документалістики , спираються на 

дані історії і географії, містять наративну багатовекторність та 

багатошаровість, що сукупно дають можливість охарактеризувати 

генологічну своєрідність «Спогадів із подорожі до Сибіру…», як твору з 

певною синкретичною складовою, синтетичною домінантою з потужними 

міжродовими та жанровими взаємовпливами. Цей літературний процес доби 

романтизму сприяв виникненню нових міжжанрових контамінації та дифузії. 

Мемуаристична парадигма як європейського, так й українсько-польського 

пограниччя, Є. Фелінської у тому числі, – у добу романтизму почала 

збагачуватись новими впливами, які виникали в наслідок «розхитування» 

сталої «класично-класицистичної» генологічної системи Просвітництва та 

під впливами, як власне й художньої літератури, так і інших споріднених 

гуманітарних дисциплін, що, у свою чергу, сприяло поглибленню родово-

жанрових об’єднань, а у подальшому – появі та розвитку нових жанрових 

модифікації.  

Є. Фелінська у заголовку «Спогадів із подорожі до Сибіру…» прямо 

визначила піджанрову модифікацію свого твору, яка читко лягає у 

генологічну парадигму спогадів – сибірські. Таке визначення, що 

виокремлено за просторовим принципом диференціювання мемуаристичного 

тексту, не охоплює всієї системи генологічних модифікацій і дефініцій 

спогадів, як мемуарного піджанру, представленого твором волинянки. Так, 
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жанрово-визначальною піджанровою модифікацію твору є також й подорож, 

як різновид генології мемуаристичної парадигми, нарівні, власне, з 

мемуарами, спогадами, подорожжю, щоденником, листами та ін. Крім цього, 

гендерна приналежність авторки дозволяє звернути увагу в «Спогадах про 

подорож до Сибіру…» на жанрову дефініцію спогадів вже як на жіночі 

сибірські спогади, для яких характерною прикметою виступає особливий тип 

рефлексії автора-наратора – жінки. Арешт та засудження вказує на ще одну 

жарову дефініцію твору – примусовість пересування вигнанниці з 

Правобережжя у далекі Березове та Саратов, що ілюструє ще одну дефініцію 

– жіночі сибірські спогади з примусової подорожі. Звернемо також увагу на 

особливості відтворення простору в «Спогадах про подорож до Сибіру, 

перебування в Березові та в Саратові» Є. Фелінської, який однозначно 

відрефлектований авторкою як небезпечний, екзотичний та екстремальний 

одночасно, що вказує ще на один ряд дефініції жанрового коду.  

Однією із жанрово визначальних домінант тексту, яка визначає головну 

інтенцію «Спогадів про подорож до Сибіру…», є подорож, яка в 

аксіологічному плані «дозволяє найкраще поєднати побутову й 

інтелектуальну манеру спостереження над дійсністю, порівняти різні системи 

цінностей» [210, с. 71]. Подорож, за словами С. Чорноус, – «жанр пограниччя 

координат літератури факту» [105, с. 69], у якому поєднуються документи 

різного походження та рівнів достовірності збагачених авторськими 

рефлексіями. 

Подорож, що на рівні простору охоплює весь шлях від Кременця і 

Києва до Березова і Саратова, як жанр мемуаристичної парадигми, у добу 

романтизму мала розгалужену систему, в якій за векторним принципом руху 

можна виділити ряд модифікацій, серед яких й примусова подорож, яка є 

також модифікаційною складовою й сибірських спогадів.  

Примусова подорож, в свою чергу, також являє собою дефініцію 

сибірської мемуаристики. Сибірські спогади й примусова подорож у 

мемуаристиці Правобережжя перших двох третин ХІХ ст. виступають як 
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контекстуальні синоніми. Свідченням цього є бінарна складова жанру 

«спогади з подорожі» чи «подорож в’язня етапами». Примусова подорож як 

піджанровий різновид номіновано за тематичним принципом організації 

мемуарного тексту, де простір позначається як небезпечний та 

екстремальний, як місце примусового перебування нового й особливого типу 

героя-мученика – засланця з Правобережжя. Поетичні особливості піджанру 

перегукується з поетикою південної та орієнтальної подорожі екзотичним 

простором, з робінзонадним типом сюжету, що пов’язаний не з випадковою 

ізоляцією автора-наратора, а з його насильницьким ув’язненням.  

Жанрова модифікація примусова подорож у «Спогадах про подорож до 

Сибіру…» Є. Фелінської має ряд визначальних характеристик, серед яких 

своєрідність подачі літературного факту. Так, форма фіксації літературного 

факту варіюється від розгорнутих метафоризованих дагеротипних описів 

Нижнього Новгороду, Казані й Тобольська до констатації, більш схожої на 

статичний звіт у створенні, наприклад, ейдосу Казані, що не залежить від 

особистісного сприйняття автора та високого ступеня свободи поводження 

мемуаристки з фактологічним матеріалом. Така організація тексту спогадів 

Є. Фелінської співвідносить та підпорядковує масив одиничних подій 

магістральної ідеї твору, що поглиблює уявлення про нього як примусову 

подорож з достовірними фактами. Процес сприйняття, освоєння та 

осмислення чужого простору в тексті твору відбувається не під впливом 

вільного «дигресивного» (з правом відхилятись) пересування, а своєрідними 

дискретними частками – примусовим етапуванням, що також надає тексту 

структурної фрагментарності й незавершеності окремих частин, якім 

притаманні або позитивістська логіка відсутності подальшого розвитку, або 

романтична недомовленість та утаємниченість.  

Датування елементів тексту, початок якого відзначено 19-м травня 

1839 р., було покликано своєрідним авторським бажанням виокремити цей 

день серед низки подібних: «Цей день залишиться в моїй пам’яті назавжди, 

бо кілька хвилин тому я була за крок до смерті» [158, с. 58]. Датування тексту 
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дозволяло авторові умовно локалізувати час, розбити його на сюжетні 

частки, наситити логічною значущістю, нарешті, встановити дистанцію між 

минулим і сучасним, від реальності до її художнього переосмислення й 

осмислення в тексті. Датування тексту – природжений процес покликаний 

романтичним прагненням вічності та натуралістичним прагненням 

реалістичності, воно властиво будь-якому досвіду, надає відчуття 

часопросторової дискретності та дистанційної віддаленості від пережитого. 

Процес згадування в цілому, можна умовно припустити, концентрується на 

пригадуванні часу, що формально виражається у прив’язці до конкретної 

дати, своєрідного реперу часу. Однак, як відомо, ув’язнення Є. Фелінської не 

давало змоги авторові вести детальні щоденники або зразу писати ґрунтовні 

спогади. Її робота над текстом «Спогадів про подорож до Сибіру…» велась 

після звільнення із достатньо великої часової дистанції, що допускала певні 

аберації пам’яті. Тому авторка не зловживала маркуванням часопростору, 

використовуючи датування лише у тих фрагментах, де вимагалась 

підвищення достовірності та реалістичності.  

Датування тексту Є. Фелінською дозволяє говорити ще про один 

генологічний різновид «Спогадів про подорож до Сибіру…» – піджанр 

сибірський щоденник, який також претендує на проблемну самостійність та 

водночас тематичну поєднання з іншими текстуальними масивами. 

Щоденник подорожі по Сибіру охоплює простір в територіальному вимірі 

с. Березове Тобольської губернії, а в часовому – відрізок у два роки 

тамтешнього ув’язнення авторки. Датування на рівні генологічної системи 

поряд із лаконічністю викладу подій, нарацією від першої особи є 

домінантними рисами жанру щоденника, сибірського щоденника 

Є. Фелінської у тому числі. «Спогади про подорож до Сибіру…» волинянки 

мають іманентну властивість, яка включає характерні особливості як 

примусової подорожі, так і щоденника, що надає синкретичного характеру 

генологічній парадигмі всього макротексту та сприяє утворенню нових 
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піджанрових різновидів, серед яких сибірський подорожній щоденник у тому 

числі.  

На основі листування Є. Фелінської з Ю. І. Крашевським, відомо, що 

працювати над «Спогадами із подорожі до Сибіру…» волинянка розпочала в 

1845 р., тобто вже після повернення на батьківщину. З метою надання 

подіям, які вона описувала, характеру натуралістичного нарису та 

симультанності живих сцен, мемуаристка використала метод скорочення 

часової дистанції, переносячи минуле у площину теперішнього часу, так ніби 

вона писала свій щоденник ще у Сибіру, там і зразу, а не чотири роки 

потому. Про деякі містифікації з художнім часом тексту дозволяють 

говорити декілька фактів.  

По-перше, Є. Фелінська подає багато паралітературних відомостей, 

серед яких значна кількість географічних, у тому числі топографічних, 

наприклад, розташування деяких об’єктів із точним зазначенням 

географічних координат власного місцеперебування, чи аналіз сибірського 

простору з висоти пташиного польоту (безперечний вплив «Собору 

Паризької богоматері» В. Гюго!) та ін. Так автор зокрема пише: 

«Єкатеринбург лежить на річці Ісеті. Це яскраве свідчення того, що ми вже 

переїхали Уральський хребет, і що знаходимось на східній стороні цього 

гірського масиву, тому і ріки, які витікають із гір також належать до іншої 

системи» [158, с. 29], як коментує дослідниця творчості мемуаристки 

М. Цвенк: ретельний опис річкової системи в околицях Єкатеринбургу не 

дозволяє повірити, що маємо справу із спонтанною рефлексією людини, яка 

власну освіту закінчила в 11 років і була „географічним самоуком”» [129, 

с. 159]. Імплементація у текст подібного позитивістського фактажу, які 

письменниця неодноразово використовує, дозволяють її надати «Спогадам із 

подорожі до Сибіру…» рис путівника-провідника, що більш належить до 

генологічної таксономії документально-наукової літератури, і передбачає 

облегшення майбутнього подорожування визначеною місцевістю іншім 
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мандрівникам. Однак, можемо помилитися, але Є. Фелінська такої мети 

перед собою, швидше за все, не ставила.  

По-друге, відчувається деяка стильова відмінність нарації «Спогадів із 

подорожі до Сибіру…» та особистим епістолярієм Є. Фелінської до дітей, в 

якому вона розказує про Березове та обмежується лише інформацією про 

погоду та останні події, що відбулися в містечку. Сповідальний стиль листів 

та щоденника, паралельно прагнення наукового опису та передачі корисного 

досвіду виживання, набутого під час перебування у сибірському просторі, 

разюче диференціює стилістику твору, який своєрідно рефлектується через 

процес примусового етапування [45, с. 100] та через прагнення датування, 

нехай навіть вибіркового. 

Використання подібних підходів можна вважати засобом підвищення 

об’єктивності та довіри до тексту, що дозволяє представлений світ розуміти в 

категорії реальності, в межах емпіричного пізнання авторки, що має 

підвищувати довіру до тексту. Візія Сибіру, представлена на сторінках 

«Спогадів із подорожі до Сибіру…», руйнувала інфернальний міф цього 

простору, який був втілений в національній свідомості провідними 

польськими класиками, які, щоправда, ніколи не були в ролі засланців.  

Важливою властивість «Спогадів із подорожі до Сибіру…» 

Є. Фелінської є його інтенційна направленість та націоцентрична 

спрямованість, що раціонально обумовлює роботу, побудови композиції, 

розподіл частин та публікацію тексту. Є. Фелінська вважала, що випадки, які 

траплялись з нею особисто, не обходять нікого, окрім найближчих людей, але 

обставини, в яких опинилася сама мемуаристка, були настільки вражаючими, 

що авторка наважилася на опублікування першої частини про перебування в 

Березові в 1839 – 1841 роках Частину спогадів, яка містить розповідь про 

перебування мемуаристки в Саратові, публікувалася з метою ознайомлення 

своїх земляків із представниками сусіднього народу, «яких знаємо поза 

домівкою, але їхнього домашнього життя, побуту цілком не знаємо» [159, 

с. 6–7]. У такому дещо раціоналістичному підході можна помітити тенденцію 
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до стирання етнічних ознак, якої прагнула царської влади після польського 

повстання 1830 – 1831 рр.  

Подібні інтенції простежуються на двох рівнях організації тексту: 

експліцитному (явному) та імпліцитному (прихованому), предметному та 

емоційному. Якщо перша частина спогадів характеризується наявністю 

суттєвого масиву ліричних відступів, що часто містять філософсько-етичний, 

емотивний характер та подекуди стан елегійної настроєності, то друга – 

більш натуралістична з великим замісом позитивістських тенденцій. Іноді, 

спостерігаючи за розміщенням матеріалу і способами його подачі, навіть 

виникає питання, хто є автором спогадів: жінка чи чоловік?!! Поліфонічна 

наративність мемуаристичного матеріалу дозволяє авторові маніпулювати 

уявою читача, веде до строкатості оповіді, постійно змінюючи темпи, 

картинки та емоційний стан, що, безумовно, не втомлює реципієнта.  

Питання, вирушаючи в заслання, чи задумувала Є. Фелінська зразу 

взятися за перо і робити якийсь нотатки для майбутніх спогадів – 

залишається і на сьогодні відкритим. В епістолярії Є. Фелінської з того 

періоду жодних відомостей, нажаль, не збереглося. Однак залишається 

непорушним те уявлення, що авторка цілком усвідомлювала весь ризик від 

самого факту нотування своїх вражень та подробиць острожного життя, який 

міг бути розцінений як політично неблагонадійний акт і за який можна було 

отримати додатковий термін ув’язнення. Крім цього особливо наголосимо, 

що у світової літературі немає аналогів, коли ув’язнена жінка на засланні 

писала мемуари, якщо не брати до уваги Жермену де Сталь, яка творила в 

еміграції. Правда, наприкінці століття таких випадків побільшає, наприклад, 

мемуари В. М. Фігнер «Зображений працею», які вона писала, перебуваючи у 

в’язниці. З цього приводу влучно пише Х. М. Малговська про те, що жінкам 

призначався жанр роману або повісті, та піджанр який розповідав про світ 

ідеальних почуттів, про героїв, які якнайкраще розкривалися в емоційному 

світі. Хоча це не означало, що не було жанрової модифікації любовної повісті 

з елементами подорожі.  
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«Щоденнику, написаному в Березові» притаманна асиміляція різних за 

структурою та змістовністю жанрових дефініцій. Працюючи на спогадами, 

автор виконує одночасно декілька мислиннєвих операції, серед яких 

спорідненість зі свідомістю свого художнього «я» та втілення в свідомість 

свого героя, іншими словами, – в себе в різних етапах свого минулого
 
[204, 

с. 26]. Часова дистанція не відділяє автор щоденника від рефлектованої 

реальності. Авторка щоденника намагається робити свої замітки щоденно, 

щонайбільше з дистанції в кілька днів. Формула моделювання щоденника у 

такому випадку виключає притаманну для мемуарів взаємну гру між 

теперішнім та минулим, реконструкцією та інтерпретацією минулого з 

позиції сучасності. Але для Є. Фелінської, використання поетичних 

особливостей щоденника стало засобом своєрідної стилізації. Так у межах 

тексту «Щоденнику, написаному в Березові» співіснують датовані події, 

нотатки з повсякденного життя засланця, матеріали, що стосуються звичаїв і 

традицій як поселенців, так і корінного населення, та ін. Особливості поетики 

«Щоденника…» дозволили автору вмістити в художній текст без шкоди для 

його структури «Уривок із листа Паулінки», що має свої характеристики, 

властиві епістолярному стилю. Тональність приватного листа, лейтмотивом 

якої є туга дитини за матір’ю, надала спогадам волинянки глибокої 

інтимності, що дозволяє наділити читача роллю не відстороненого 

байдужого реципієнта, а співчуваючої людини. Окрім жанру приватного 

листа, в щоденнику зустрічаються фрагменти позначені епістолярними 

рисами, що функціонують як довільно вплетені в мемуаристичний текст і 

використовувались Є. Фелінською переважно для інформативності, 

ілюстрації чи підтвердження певних фактів. У цілому щоденниковий стиль 

Є. Фелінської характеризується певною лаконічністю, увага акцентується, як 

правило, на найсуттєвіших подія, текст передбачає перед усім пізнавально-

наукову інформативність. Подібне явище простежується й у листах 

К. Сенкевича у «Щоденнику з подорожі Англією» [232], де поєднуються 
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щоденникові замітки та листи також з пізнавально-науковою 

інформативністю.  

Буденність сірих буднів заслання не є центральною проблемою 

кореспонденції Є. Фелінської, мотив самотності з’являється достатньо рідко. 

Епістолярна спадщина мемуаристки того періоду не сповнена рисами 

мучеництва. Листи волинянки високо інтелектуальні. Серед проблем, які 

несе із собою сибірське ув’язнення, автор зосереджує увагу на культурних 

відмінностях, які вона намагається осягнути, зрозуміти та пояснити читачеві. 

У листах, що адресуються до малолітніх дітей увага зосереджується на інших 

проблемах, які пов’язані з арештом та примусовим залишенням матір’ю своєї 

родини. Сибірська кореспонденція Є. Фелінської набувала нових якостей 

жанрової модифікації – педагогічних листів [52, с. 299] та була єдиною 

можливою формою материнського догляду за «осиротілою громадкою». 

Педагогічні листи Є. Фелінської – не відкриття авторки. Європейської 

літературі XVIII – першої половині ХІХ ст. був знайомий епістолярний жанр 

імплементований у художній текст славно відомих творів свого часу, серед 

яких листи А. Т. де Ламберт «Поради матері своєї донці, роздуми та 

едукаційні листи» (1728) [201], Д. Дідро «Лист про сліпих у настанову 

зрячим» (1749), Ж. Ж. Руссо «Юлія, або Нова Елоїза» (1761), 

Ф. Честерфільда «Листи до сина» (1774) та ін.  

Виходячи із позиції, що мемуаристка писала спогади з позиції доволі 

суттєвої часової перспективи, на окрему увагу заслуговують текстуальні 

елементи, які були введені в текст для оздоби та підсилення читацького 

зацікавлення, серед яких народні казки, вплетені в нарацію афоризми та 

гумористичні оповідки. Подібний прийом спрацював. «Спогади про подорож 

до Сибіру…» користувались значною популярністю серед читачів які, крім 

естетичної насолоди, намагались віднайти «практичні» поради, відомості про 

подальшу долю тих, хто перебував у засланні та згадувався автором на 

сторінках. У часопису «Познанський огляд» повідомлялося: «Ми були 

свідками читання цих „Спогадів” в численному родинному колі. І старші, і 
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молодші слухали з однаковою напруженістю. Це було свято для всіх, бо, на 

жаль, занадто рідко з’являється в нас книжка, яку безпечно можна читати в 

оточені жінок і дітей. Діти з особливою цікавістю ловили кожне слово. 

Читалося дуже легко. Здавалося, що всю книжку буде прочитано одним 

духом» [110, с. 100]. В. Сливовська доповнює, що «власне з її (Є. Фелінської 

– В. Б.) книжки сучасники вперше дізналися про умови життя засланців, про 

долю Северина Кшижановського, голови Патріотичного товариства, про 

життя польського поселення в Тобольську, про бібліотеку, створену Петром 

Мошинським, про феноменального скульптора Ігнація Цейзика та про фіаско 

шаленої спроби втечі Альбіни та Вінцентія Мігурськіх» [238, с. 16]. 

Звернення уваги саме на суспільну вартість призвело до того, що ряд 

унікальних стильових прийомів організації мемуаризованого тексту, які 

презентували індивідуальне світовідчуття автора, залишилися поза увагою 

сучасників письменниці.  

У текстуальний простір щоденника автор, що у певних сюжетах 

виступає у ролі фольклориста, вписала дві народні остяцькі казки, які 

акумулюють найдавніші уявлення та світовідчуття національних деміургів. 

Народна побутова казка являє собою своєрідну наочність з дидактично-

етнографічною інтенцією обробленого Є. Фелінською тексту, яка полягає в 

ознайомленні читачів зі звичаями, традиціями та ментальністю північних 

народів й акцентуванні уваги на загальнолюдських цінностях, які притаманні 

як фольклору мешканців Сибіру, так і європейців. Для їх структурної 

організації характерна наявність паратекстуальних компонентів – докладних 

авторських коментарів, використаних в цілому для пояснення іншомовної 

лексики, у яких мемуаристка проявила себе ще і як старанний перекладач, 

уважний до деталей та нюансів у тлумаченні слів.  

Є. Фелінська, перебуваючи в Саратові, написала та стала автором 

окремої публікації «Думки про поступ людства», яка з’явилася на сторінках 

27 номеру польськомовного «Петербурзького тижневика» за 1843 р., що мала 

досить суперечливий характер. Зразу уточнимо, що ця стаття залишилась 
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єдиною спробою діяльності Є. Фелінської в публіцистиці. Думки волинянки 

про поступ людства стосувалась модної на той час дискусії щодо прогресу й 

загального поступу суспільства. Полеміка стосувалася твердження про 

вдосконалення людства через природний плин часу й перейняття доробку 

попередніх поколінь: «Ми, вирішивши, що досконалість прийде сама через 

силу прогресу, пасивно чекаємо на неї, домовившись, що ми вже сьогодні 

більш досконалі ніж наші предки, хоча ця досконалість нам нічого не 

коштувала. Тимчасом необережно відкриваємо двері особистим пристрастям, 

які не узгоджуються з суспільними потребами» [159, с. 288]. Автор постала 

на розсуд громадськості під псевдонімом Венеранди Кокош, який пізніше, у 

1922 р., був зафіксований у списку польських криптонімі [134, с. 6]. Її стаття 

була помічена та викликала доволі жваву дискусію, часто доволі різку. 

Є. Фелінська, не погоджуючись з зауваженням рецензентів і відстоюючи 

власну точку зору, сміливо імплементувала цю статтю в текст «Спогадів про 

подорож до Сибіру…» [159, с. 272–289], чим створила прецедент 

інтертекстуальної контамінації текстів, що полягає в безпосередньому 

поєднанні мемуаристичного та публіцистичного елементів.  

Окрім статті, структуру спогадів доповнюють умови, за яких постала 

публікація, події та факти, які послугували чинниками авторського бажання 

системності, а також рецензія молодого, однак дуже впливового критика 

М. Грабовського, який дав досить позитивну оцінку публіцистичним спробам 

Є. Фелінської. Основні ідеї статті акумулювались у висновку, який став 

своєрідним девізом подальшої життєдіяльності мемуаристки: «Найкраще, 

відкинувши фальшиві уявлення, які вводять нас в оману, прагнути до 

досконалості через працю: освітлювати розум пізнанням обов’язків, 

гартувати душу для їх виконання» [159, с. 288]. Текст статті, рецензія та 

масштабні аналітичні виступи створили унікальний дискурс на сторінках 

«Спогадів про подорож до Сибіру…», які з одної сторони узагальнено 

представили оригінальний авторський портрет, що полягав в активній 
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життєвої позиції Є. Фелінської, а також репрезентували суперечливий 

характер тогочасної доби, у якій існувала і творила видатна мемуаристка.  

Мешкаючи в Саратові, авторка також досліджувала пам’ятки духовної 

та матеріальної культури сибірського регіону, а також компактні поселення 

інших національних меншин. Увагу Є. Фелінської привернув феномен 

економічного зростання, швидкого розвитку промисловості та торгівлі у 

поселенні чехів Серепті, «своєрідній республіці, яка жила на правах 

спільності. Праця, достаток, виживання, виховання дітей – все є спільною 

справою» [160, с. 225]. Для підтвердження спостережень мемуаристка 

включає у структуру тексту щоденника звіт про річний торгівельний обіг 

чеського поселення, що утворює своєрідну контамінацію художнього та 

науково-ділового стилів на рівні жанрових модифікації та дефініцій, яка 

дозволяє говорити про претендування авторського бачення на відносно 

об’єктивну реінтерпритацію економічної ситуації. Функціонування подібного 

документу в тексті «Спогадів про подорож до Сибіру…» є втіленням 

позитивістських тенденцій, що почали активно поширюватись в 

європейському просторі середині ХІХ ст. За тисячу верст від центрів 

європейської цивілізації у глухих сибірських просторах сибірські спогади 

Є. Фелінської суголосні своєму часу та передовим тенденціям часу.  

Таким чином «Спогади про подорож до Сибіру…» Є. Фелінської – 

складне жанрово-стильове утворення мемуаристичної літератури 

Правобережної України доби романтизму з характерно вираженими рисами 

позитивістських тенденцій, яке об’єднані спільною проблемною ідеєю – 

фіксування та подальше осмислення подій, що відбулися протягом 

примусової подорожі авторки до Сибіру й перебування в місцях заслання. 

Асиміляція жанрів та їх модифікацій і дефініції, як результат подальшого 

«розхитування» генологічної парадигми Просвітництва під впливом 

становлення нової індивідуальної романтичної авторської самосвідомості, 

властивої в цілому літературі першої половини ХІХ ст., набула нового 

стилістичного забарвлення та функціональної наповненості. У межах 
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загальної жанрової парадигми жіночих сибірських спогадів та щоденників 

заслання поєднались подорожній щоденник, примусова подорож, приватні 

листи, народні побутові казки, статті, рецензії, діловий економічний 

документ, що в сукупності дозволило «Спогадам про подорож до Сибіру…» 

Є. Фелінської стати цікавими для більш широкого кола читачів, презентувати 

різні сфери суспільно-історичного розвитку доби та безпосередньо 

сконструювати й представити власний багатогранний образ мемуариста, який 

не зник на масштабному тлі епохи.  

 

4.3. Щоденник, подорож і лист у системі жанрового розмаїття 

мемуаризованих творів Є. Фелінської  

 

Різноманітні жанрові модифікацій, які виникали в системі 

мемуаристичної літератури українсько-польського пограниччя середини 

ХІХ ст. у наслідок трансформацій сталої генологічної системи Просвітництва 

під впливом нових віянь як романтизму, так і позитивізму, був характерний 

процес генологічної «міграції» жанрів на міжвидовому рівні, що сприяло 

активним родово-видовим контамінаціям жанрів, появі «старих» жанрів в 

«нових» генологічних парадигмах. Мемуаристика Є. Фелінської, як органічна 

складова процесів, що поширювались європейським простором, українським 

Правобережжям у тому числі, також випробувала у своїх мемуаризованих 

текстах нові естетичні тенденції доби. В межах одного мемуаристичного 

тексту волинянки імплементовані та органічно функціонують суголосні 

мемуаризовані жанри, серед яких щоденник, подорож, лист, а також казки, 

публіцистичні, етнографічні та географічні статті, рецензії тощо. Жанрові 

елементи щоденника та листа неодноразово зустрічаються в «Спогадах із 

подорожі до Сибіру…». Жанр подорожі, який має різноманіття стилістичних 

прийомів та засобів для організації художнього простору в мемуаристичних 

текстах, в однаковій мірі властивий як «Спогадам із подорожі до Сибіру…», 

так і «Мемуарам із життя» Є. Фелінської.  
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Під щоденником прийнято розуміти ансамбль поточних записок, які, як 

правило, розміщені в хронологічній послідовності для мемуаризації в пам’яті 

події та часу [107, с. 593]. Генологічна ідея щоденника – зберігання приватної 

особистісної інформації автора та про автора. Час між подією та її першою 

рефлексією у щоденнику, в порівнянні з мемуарами, є, як провило, 

мінімальним. Нотування ведеться, як традиційно вважається, одразу після 

завершення події. Мемуаристичному щоденнику, на відміну від 

літературного, як жанру художньої літератури, що з’явився в середині 

ХІХ ст., притаманні відсутність завершеності дії і, відповідно, довершеної 

цілісності, що може обривати нарацію на «відкритій ноті», тобто залишати її 

без подальшого розвитку або логічної розв’язки. Поетичною особливістю 

щоденника є те, що час дії відбувається саме тепер і зараз [45, с. 105]. 

Відомо, що Є. Фелінська, створюючи тексти як спогадів, так і мемуарів, 

зверталася до прийому скорочення часової дистанції, адже авторка почала 

працювати над творами вже після повернення до волинського дому.  

Жанрова модифікація сибірського щоденника, художній простір якого 

охоплює в територіальному вимірі с. Березове Тобольської губернії Росії, 

названий авторкою як «Щоденник, написаний у Березові» [142], якому 

притаманна асиміляція різних за структурою та змістом жанрових домінант. 

У спогадах автор у власній свідомості виконує одночасно дві операції: 

приймає свідомість «я», пишучи з перспективи теперішнього часу, з 

багатшим досвідом часової дистанції, та втілюється в свідомість героя: себе в 

різних етапах минулого
 
[204, с. 26]. Часова дистанція не відділяє автора 

щоденника від представленої реальності, він робить свої замітки майже 

кожного дня, щонайбільше з часової дистанції в кілька днів. Формула 

моделювання часопростору щоденника виключає притаманну для мемуарів 

взаємну гру між теперішнім та минулим, реконструкцією та інтерпретацією 

минулого з позиції сучасності, що для Є. Фелінської, використання рис 

щоденника стало засобом своєрідної стилізації.  
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У межах «Щоденника, написаному в Березові» співіснують датовані 

події, нотатки з повсякденного життя засланця, матеріали, що стосуються 

звичаїв і традицій як поселенців, так і корінного населення. Жанрова 

контамінація, притаманна генологічній парадигмі літератури періоду 

романтизму, дозволила автору помістити в художній текст без шкоди для 

його структури «Уривок із листа Паулінки» [158, с. 135–137], що має 

характеристики, властиві епістолярному стилю. Як зазначає 

С. Серотвінський, «текст листа становить собою самостійний комунікат, 

закриту і доволі схематичну структуру. В теоретичному плані в епоху 

романтизму функціонували класичні схеми створення листів. Форма листу, 

вжиті звороти й формули залежали від адресата та мети написання» [233, 

с. 167]. Згідно із правилами риторики лист реалізується в композиційній 

схемі, яка складається із загальноприйнятих європейською традицією 

елементів, а саме salutatio – привітання, captatio benevolentiae – виявлення 

прихильності або ж вступ, narratio – власне текст листа, conclusio – 

закінчення і petitio – підпис [236, с. 211].  

«Уривок із листа Паулінки» [158, с. 135–137], який розміщений на 

сторінках «Спогадів із подорожі до Сибіру…» Є. Фелінської, відзначається 

певною фрагментарністю, тому позбавлений частин salutatio і captatio 

benevolentiae. Очевидно, авторка, яка мала блискучу для жінки того часу 

освіту, свідомо пішла на цей крок, адже в добу романтизму це були загально 

відомі та прийняті традиційні форми. Текст листа матері до доньки одразу 

починається із частини narratio, що дозволяє мемуаристці зберігати високу 

емоційну тональність на відносно однаковому рівні. Наявність 

максимального рівня експресивності було характерною рисою для 

епістолярію епохи романтизму. Пластика опису зазнала потужної 

індивідуалізації, яка була спрямована не на відтворення, а на переживання 

цілого спектру емоцій адресатом. Як пише Д. Гжешяк, в епістолярії ХІХ ст. 

знаходимо характерні ознаки, які зближають його із щоденником, мемуарами 

та автобіографією, серед яких наявність наратора від першій особі та певна 
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часова дистанція від подій, які описуються, а також нероздільність 

об’єктного та суб’єктного світів [168, с. 24–25], що власне і пояснює причини 

розміщення Є. Фелінській листа у тексті «Спогадів із подорожі до Сибіру…» 

без порушення структури та загального мемуаристичного звучання.  

Тональність жанру приватного листа, лейтмотивом якої є туга дитини 

за матір’ю, надає мемуаристичному тексту глибокої інтимності, що дозволяє 

наділити читача роллю не відстороненого байдужого реципієнта, а людини, 

яка здатна і має співпереживати. Подібний вияв інтимності називаємо sensu 

stricto – почуття, враження або події, які не призначені для широкого загалу 

читачів, а спрямовані на лише вузьке коло найближчих осіб. Мемуаристка 

свідомо порушує інтимність листа доньки імплементацією його в текст 

«Спогадів із подорожі до Сибіру…», що повинно метою підвищення довіри 

читацької аудиторії до тексту.  

Буденність заслання, не є центральною темою в кореспонденції і 

з’являється рідко лише на виразне прохання адресата (листи доньки Вікторії). 

Епістолярна спадщина родини Є. Фелінської того періоду не має рис 

мучеництва, а лише зачарування культурними відмінностями екзотичних 

просторів.  

Окрім жанру приватного листа, в щоденнику зустрічаються фрагменти, 

які позначені епістолярними рисами, функціонують без заголовку, довільно 

вплетені в мемуаристичний текст і використовувались Є. Фелінською 

переважно для інформативності, ілюстрації чи підтвердження певних фактів. 

Подібне явище піджанрової контамінації бачимо й у К. Сенкевича у 

«Щоденнику з подорожі Англією» [232], де поєднуються щоденникові 

замітки та листи. Виходячи із позиції, що мемуаристка писала «Спогади із 

подорожі до Сибіру…» з позиції доволі суттєвої часової перспективи, на 

окрему увагу заслуговують текстуальні елементи, які були введені в текст 

для оздоби та підсилення читацького зацікавлення, серед яких народні казки, 

вплетені в нарацію афоризми та гумористичні оповідки.  
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Із подальшим переведенням мемуаристки в 1841 р. до Саратова 

модифікація сибірського щоденника передбачає зміну територіального 

визначеності, який для авторки існує як продовження нотування сибірських 

реалій, хоча мемуаристка й зазначає, що «поволзька околиця, куди я 

приїхала, покинувши береги Сосьви, не має настільки серйозних ознак чужої 

цивілізації, як Березове, однак вона цікава з багатьох точок зору, і є для нас 

малознаною, як зауральський край» [159, с. 7]. Зміна місця перебування 

Є. Фелінської не позначається на композиції «Спогадів із подорожі до 

Сибіру…». Подібне явище дозволяє припустити, що, по-перше, модифікацію 

сибірського щоденника варто розуміти не в плані просторової домінанти, а в 

якості авторської приналежності, тобто щоденник засланця. Факт 

переселення Є. Фелінської до Саратова не змінює її становища в’язня, тому й 

продовжується написання сибірського щоденника. По-друге, мемуаристка 

свідомо вдалася до такого кроку для втримання читацького зацікавлення, 

адже «сибірський щоденник» звучить більш екзотично та незвично, аніж, 

скажімо, саратовський. У композиції територіальне переміщення позначено 

лише у датуванні, онім Березове змінено на Саратов.  

Умови перебування Є. Фелінської на поселенні в містечку наклали 

певний відбиток і на організацію текстового масиву другого та третього 

томів «Спогадів із подорожі до Сибіру…». Окрім згаданих переміщень із 

Березова до Тобольська та далі до Саратова, названих у характерній для 

авторки манері подорожами, способом організації тексту й поділом його на 

окремі частини є датування із врахуванням днів та років. Хоча й приймаємо 

авторське визначення «подорож», але формальні показники дозволяють 

говорити про щоденник із подорожі, а змушене пересування в просторі надає 

ознак примусовості, що в цілому визначає жанрову модифікацію як 

«щоденник із примусової подорожі». Територіальний критерій не впливає на 

жанрове визначення, оскільки для Є. Фелінської продовжується пересування 

в чужому – ворожому просторі, без різниці чи це Сибір, чи інші регіони 

Російської імперії. У часовому плані перебування в Саратові охоплює два з 



165 

половиною роки, від 1841 р. до середини 1844 р., а сибірський щоденник із 

примусової подорожі набуває рис статичності та змінює характер нарації. Це 

відповідає поетиці жанру, що виявилось у двох тенденціях: як хронологічне 

нотування подій та нотування під час пересування у просторі, що є 

своєрідним генологічним гібридом між подорожжю та щоденником. 

Спокійне життя мемуаристки в поволзькому містечку відбилося в 

розміреній оповідності, притаманній щоденникові Є. Фелінської, написаному 

в Саратові. Серед його характерних рис можна назвати відносну статичність, 

опис низки подібних днів, монотонність в емоційному плані вираження, 

відсутність ознак екзотичного сибірського простору, які дозволяють 

говорити становлення модифікації побутового щоденника.  

У третьому томі «Спогадів із подорожі до Сибіру…» опис душевних 

переживань, пов’язаних із смертю доньки Пауліни є чи не єдиним відкритим 

та відвертим виявом авторських почуттів. Емоційна стриманість, яка завжди 

вважалась прикметою гарного виховання, притаманна спогадам із 

перебування мемуаристки в Саратові, позбавляють щоденник Є. Фелінської 

цього періоду ознак приватності та особистісності. У більшій мірі щоденник 

присвячений особливостям життя представників вищого товариства як 

польської, так і російської громади, які мешкали в Саратові. Новими для 

тематики спогадів цього періоду є авторські враження від візитів до 

найбагатших та найвпливовіших родин Саратова, серед яких Столипіні, 

Фадеєві та ін., описи інтер’єрів та різноманітних форм проведення вільного 

часу вищого товариства, ігри, карнавали, аматорські театри тощо.  

Оповідність наділена рисами певної дигресії. Мемуаристка щоразу 

відволікається від головної теми, проте не приховуючи, що подібна риса їй 

властива: «Я й не вгледілася, як заговоривши про ярмарок, присвятила 

декілька сторінок подробицям, які до нього не мають жодного стосунку. Що 

ж удіяти з цією неслухняною природою моєї думки, яка ніколи не хоче 

дотримуватись наміченої дороги, а лине туди, куди вітер повіє?» [160, с. 180]. 

Є. Фелінська констатує, що перелічені національності не є визначальною 
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частино образу ярмарку, але становлять собою лише «дрібні камінці в мозаїці 

фону картини» [160, с. 180]. Мемуаристка робить висновок, що цілісний 

образ ярмарку повинні складати плоди людської праці, а не самі люди. Така 

дигресійна особливість організації тексту дозволяє говорити про потребу 

письменниці у зображенні загальної картини, а не лише його окремих 

елементів, що характерне для методу Є. Фелінської в цілому.  

Щоденниковий стиль Є. Фелінської характеризується певною 

лаконічністю, увага акцентується на найсуттєвіших подія, при чому в центрі 

зображення постає номінація, текст передбачає перед усім пізнавально-

наукову інформативність. Із продовженням роботи над «Спогадами із 

подорожі до Сибіру…» жанрова модифікація сибірського щоденника із 

примусової подорожі, позбавляючись рис екзотичного простору та 

етнографічного колориту, притаманного зображенню звичаїв і традицій 

корінного населення Півночі, перетворюється на побутовий щоденник, який 

охоплює повсякденні реалії із життя письменниці-засланки.  

У системі жанрового розмаїття мемуаризованих творів Є. Фелінської 

провідне місце належить подорожі. У контексті «Мемуарів із життя» жанр 

подорожі становить собою своєрідний засіб організації художньої дійсності в 

тексті, є основою для розгортання авторських рефлексій, створення 

масштабних аналітичних розвідок, узагальнення та окреслення певних 

аксіологічних та культурних домінант. Звернення до цього жанру дозволяє 

мемуаристці охопити та презентувати значно більший простір, не втрачаючи 

подієвої динаміки, і зберегти при цьому читацьку увагу, адже навіть в 

середині ХІХ ст. продовжувалась мода на зображення мандрів, започаткована 

ще Л. Стерном та його «Сентиментальною подорожжю» та утверджена 

творчістю Дж. Г. Байрона «Паломництво Чайльд Гарольда» та ін.  

Оригінальним завоюванням правобережної генологічної таксономії 

стала модифікація «подорож рідним краєм», поява якої була обумовлена 

викликами часу, коли в правобережного мешканця виникла потреба пізнати 

свій регіон, який до цього часу власне для нього був у прямому значенні terra 
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incognita. Крім того, для пересічного правобережця взагалі малозрозумілою 

була необхідність пересування рідним краєм лише задля вражень. Тому не 

випадково подорож рідним краєм містила паралітературні відомості з 

метеорології, статистики, історії, етнографії та ін. рідного краю, і мали, так 

би мовити, ужитково-практичну цінність. Головною особливістю 

правобережної подорожі була перш за все орієнтація на правобережного 

читача. Рефлексії автора містили відомості про життя регіону, його відомих 

мешканців, результати аналізу подій і оригінальних випадків. Однією з форм 

втілення таких завдань у подорожі рідним краєм було зниження патетики, 

відсутність риторичного піднесення, що, в свою чергу, спрощувало стиль 

нарації від монументально високого до побутово-сьогоденного. Як пише 

В. Єршов, у тексті відбувались протиставлення «високих» рецепцій 

оксидентної або орієнтальної подорожі поточним, побутовим регіональним, 

що мали генетичний зв’язок з літописами, хроніками та іншими історично-

документальними жанрами регіону [45, с. 108].  

У «Мемуарах із життя» Є. Фелінської жанр подорожі органічно 

вплетений в структуру тексту власне мемуарів. Формальними показниками 

презентації пересування авторки у просторі є заголовки розділів, серед яких 

«Прибуття до Голинки», «Подорож до Боратич», «Повернення із Боратич», 

«Від’їзд із Узноги», «Прибуття до Воютина» та ін. і дещо відмінна, 

позначена передусім географічною, а не топонімічною складовою – 

«Подорож Поліссям». Варто зауважити, що в цих селах мали власні 

маєтності численні родичі Є. Фелінської, в сім’ях яких і виховувалась 

майбутня мемуаристка. Узнога належала тітці Пелікші, Голинка – дядькові 

Станіславу Вендорфу, Боратичі – двоюрідній сестрі Єві Шемешевій та її 

чоловікові Адаму, а Воютин, володіння Герарда Фелінського, став рідною 

домівкою для майбутньої письменниці, саме тут авторкою пізніше було 

створено видатні «Спогади із подорожі до Сибіру…» та «Мемуари із життя». 

У територіальному плані Боратичі, Голинка та Узнога були частиною 

Мінської губернії, а Воютин – Волинської. Ці топоніми стали координатами 



168 

в межах яких відбувались подорожі Є. Фелінської, представлені на сторінках 

мемуарів.  

У відображенні простору під час подорожі мемуаристка неодноразово 

звертається до перевіреної схеми організації тексту, що містить чіткі 

елементи, серед яких власне шлях до маєтку, будинок, опис забудови та 

околиць, місце розташування, детальне змалювання внутрішнього укладу, 

історія мешканців, включно із доволі об’ємною їхньою портретною 

характеристикою. У подібну схему вписується переважна більшість 

фрагментів тексту, які можна позначити жанровою модифікацією подорож 

рідним краєм. Подорож із Воютина до Житомира, викладена у ІІ томі ІІ серії 

«Мемуарів із життя» за аксіологічними орієнтирами та текстуальними 

характеристиками займає особливе місце в творчості видатної волинянки. 

Приводом до художнього осмислення простору тексту в «Мемуарах з 

життя» стало пересування у просторі авторки – від звичного та свого до 

нового іншого, яке набуло рис жанру подорожування, що у реальному 

(фізичному) переміщенні відбувалось в основному Мінською або 

Волинською губернією. У письменниці суто прагматична мета подорожі 

рідним краєм, яка була викликана побутовими причинами, поєднувалася з 

поетично-чуттєвою реінтерпретацією нового або звичного простору. У 

певних випадках, наприклад, «новий» простір сприймався авторкою як 

екзотичний, захоплення ним пояснює наявність міметичного або ж описового 

пейзажу як композиційно виокремленого елементу.  

Однією з характерних стильових рис у відтворення простору 

подорожей рідним краєм авторки є дагеротипна образність, що досягається 

введенням у композицію тексту пейзажних концептів, які є достатньо 

нехарактерним та нетиповим локусом мемуаристичного тексту. Такий підхід 

в організації мемуаризованого простору дозволяє говорити про виняткову 

оригінальність стилю письменниці, яка, як тонкий обсерватор, номінує та 

акцептує об’єкти предметного світу. Подібний авторський підхід до 
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художніх рефлексії простору для неї є поштовхом до розгортання ґрунтовних 

аналітичних дискурсів, у межах яких перебуває історичне минуле краю.  

Є. Фелінська розширює рамки характеристик, властивих жанровій 

модифікації подорожей рідним краєм, створюючи складно організований за 

своєю структурою, багатокомпонентний образ дороги, який акумулює 

параметри часу, протяжності і руху. Дорога стає основою інтерпретації, яка 

починається швидкоплинною авторською перцепцією: «санна дорога, залита 

водою і болотами», «дорога рівна, широка, з верстовими і мильними 

стовпами», «вузькі дороги, лісова місцевість» [146, с. 21]. Подальший 

розвиток образу залежить від типу простору, який його формує. Жанрова 

модифікація подорожі в «Мемуарах з життя» Є. Фелінської покликана 

виконувати двояку функцію: з одного боку, – організовує, синхронізує, 

упорядковує текст, направляючи його розвиток у бік подієвості. З іншого, – 

створює семантичне поле для інтерпретації, виступаючи деяким 

декодуванням подальших фрагментів і залежить від того, в якому хронотопі 

функціонує. На рустикальному тлі – це пейзажно-етнографічна замальовка, а 

в межах урбаністичного простору – масштабне аналітична викладка, що 

переростає у багаторівневий образ. Надмірна детальність у презентації 

простору, як характерна ознака стилю «Мемуарів із життя» Є. Фелінської, 

пояснюється бажанням авторки елементи тогочасної дійсності, які не 

збереглися в пам’яті, компенсувати дагеротипною образністю.  

У «Спогадах із подорожі до Сибіру...» Є. Фелінської присутня жанрова 

модифікація примусової подорожі, що охоплює в часі етапування авторки із 

Києва до Тобольська і Березова, як остаточного місця заслання, а також 

зворотне пересування із Березова до Тобольська та подальше переміщення 

мемуаристки до Саратова.  

Стильовою особливістю жанрової модифікації примусова подорож 

притаманні ряд характерних ознак, серед яких фрагментарність, дискретність 

та детальне звернення уваги на окремі елементів. Кожне місто, відвідане 

авторкою, розкривається у мемуаристичному просторі подорожі з різною 



170 

повнотою. Тулу, Перм, Єкатеринбург Є. Фелінська бачила лише з вікна 

екіпажу, тому урбаністичні пейзажі цих міст більш, наявні у художньому 

просторі подорожі, подібні до статичних звітів. Нижній Новгород, Тюмень та 

Тобольськ, де письменниця зупинялась на довше, репрезентовано 

різноплановими багаторівневими образами, що несуть у собі крім загального 

навантаження ще й додаткові смислові відтінки, аналітичні розвідки, що 

стосуються історико-культурного розвитку краю, та філософсько-естетичні 

авторські узагальнення.  

Таким чином жанр щоденника, який характерний лише для «Спогадів 

із подорожі до Сибіру…», представлений модифікацією щоденник із 

примусової подорожі та побутовий щоденник, що якнайповніше дозволяє 

мемуаристці презентувати особливості свого перебування на засланні в 

березові та Саратові. Жанр подорожі реалізується в жанровій модифікації 

подорож рідним краєм для «Мемуарів із життя» та примусової подорожі – 

для «Спогадів із подорожі до Сибіру…». Жанрова дефініція, що може бути 

окреслена на основі гендерної ознаки – жіночий щоденник або жіноча 

подорож не є пріоритетною, бо не пояснює із цієї точки зору практично 

жодних авторських рефлексій, не звужує історичний фон, на якому 

розгортаються представлені події, та не обмежує спектр проблематики 

сферою жіночої екзистенції ХІХ ст.  

 

Висновки до четвертого розділу 

«Мемуари із життя» Є. Фелінської – складне жанрово-стильове 

утворення мемуаристичної літератури Правобережної України доби 

романтизму з характерно вираженими рисами позитивістських тенденцій, яке 

об’єднується спільною тематичною ідеєю – осмислення власного життя у 

контексті історично-соціального розвитку спільноти українсько-польського 

пограниччя. Асиміляція на рівні жанрів та їх модифікацій, як результат 

подальшого «розхитування» генологічної парадигми Просвітництва під 

впливом становлення нової індивідуальної романтичної авторської 
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самосвідомості, властивої в цілому літературі першої половини ХІХ ст., 

набула нового стилістичного забарвлення та функціональної наповненості. У 

межах загальної піджанрової домінанти «жіночі домашні мемуари із 

потужною суспільною проблематикою» поєдналися із жанровою 

модифікацією подорож рідним краєм, домашними мемуарами, 

етнографічною замальовкою, ґавендою, публіцистичним нарисом та малими 

фольклорними жанрами – прислів’ями, приказками та афоризмами. Подібна 

генологічна система відповідала загальним тенденціям у розвитку жанровою 

таксономії мемуаристичної літератури Правобережної України доби 

романтизму.  

«Спогади про подорож до Сибіру…» Є. Фелінської характеризуються 

вираженими рисами позитивістських тенденцій, яке об’єднані спільною 

проблемною ідеєю – фіксування та подальше осмислення подій, що 

відбулися протягом примусової подорожі авторки до Сибіру й перебування в 

місцях заслання. У межах загальної жанрової парадигми жіночих сибірських 

спогадів та щоденників заслання поєднались подорожній щоденник, 

примусова подорож, приватні листи, народні побутові казки, статті, рецензії, 

діловий економічний документ, що в сукупності дозволило «Спогадам про 

подорож до Сибіру…» Є. Фелінської стати цікавими для більш широкого 

кола читачів, презентувати різні сфери суспільно-історичного розвитку доби 

та безпосередньо сконструювати й представити власний багатогранний образ 

мемуариста, який не зник на масштабному тлі епохи.  

Щоденник, подорож та лист посідають центральне місце в системі 

жанрового розмаїття мемуаризованих творів Є. Фелінської. Жанр щоденника, 

який характерний лише для «Спогадів із подорожі до Сибіру…», 

представлений модифікацією щоденник із примусової подорожі та побутовий 

щоденник, що якнайповніше дозволяє мемуаристці презентувати особливості 

свого перебування на засланні в березові та Саратові. Жанр подорожі 

реалізується в жанровій модифікації подорож рідним краєм для «Мемуарів із 

життя» та примусової подорожі – для «Спогадів із подорожі до Сибіру…».  
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Особливості поетики «Щоденника…» дозволили автору вмістити в 

художній текст без шкоди для його структури «Уривок із листа Паулінки», 

що має свої характеристики, властиві епістолярному стилю. Тональність 

приватного листа, лейтмотивом якої є туга дитини за матір’ю, надала 

спогадам волинянки глибокої інтимності, що дозволяє наділити читача 

роллю не відстороненого байдужого реципієнта, а співчуваючої людини. 
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ВИСНОВКИ 

 

Здійснене дослідження теоретичних аспектів вивчення мемуаристики 

Є. Фелінської в діахронії та синхронії літературознавчого дискурсу дозволяє 

говорити про те, що, увійшовши в літературне життя Правобережної України 

середини ХІХ ст. статтею «Роздуми про поступ людства (Лист до видавця)» 

та наступними «Спогадами з подорожі до Сибіру…» й «Мемуарами з життя», 

авторка зруйнувала існуючий стереотип генологічної та гендерної 

відповідності, адже вважалося, що жанр спогадів і подорожей потребує 

занадто багато інтелектуальних зусиль та широкого спектру знань, чого не 

очікувало та не вимагало тогочасне суспільство від жінки-автора. 

Найкращими творами для написання прекрасною статтю вважалися любовні 

та побутові повісті.  

«Спогади з подорожі до Сибіру…» та «Мемуари з життя» 

Є. Фелінської, пройшовши складний шлях публікації, стали одним із об’єктів 

літературознавчого дискурсу ХІХ ст. та подекуди ХХ ст, а сьогодні, з позиції 

ХХІ ст. вони підносяться до рівня найвидатніших мемуаристичних творів 

письменників Правобережної України доби романтизму.  

Польські та вітчизняні дослідники розробили ґрунтовну основу для 

аналізу мемуарів Є. Фелінської в контексті вивчення мемуаристичної 

літератури доби романтизму. Вчені звернули особливу увагу на осмислення 

категорії пограниччя, на проблематику, еволюцію та поетику 

мемуаристичної літератури, на становлення та розвиток її генологічної 

парадигми.  

Дослідження характерних рис мемуаристичних текстів Є. Фелінської 

представлено працями передусім польських учених, серед яких імена 

М. Цвенк, І. Венгжин, М. Матерніцької, В. Сливовської, Х. М. Малговської, 

А. Рочко, Я. Рудницької та ін. Українську сторону цього питання 

презентують ґрунтовні студії В. Єршова, а в білоруському та російському 

літературознавстві вивчення творів Є. Фелінської не займає належного місця. 

Невирішеною також залишається проблема комплексного аналізу 
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мемуаристичної спадщини видатної волинянки, який включав би в себе 

дослідження проблематики, образного рівня та особливостей генологічної 

парадигми мемуарів та спогадів польської письменниці.  

Не можна стверджувати, однак, що літературний шлях письменниці 

був простим. Найбільш позитивні рецензії та широку громадську увагу 

пробудили «Спогади з подорожі до Сибіру…», написані протягом 1845 – 

1853 рр. Про масштабний передусім громадський резонанс дозволяє 

говорити публікація твору спочатку уривками, потім окремими книгами, а за 

деякий час поява перекладів французькою, англійською та данською мовами, 

що сприяло поширенню «Спогадів із подорожі» Є. Фелінської далеко за межі 

Російської імперії. У рецензіях відомих критиків, серед яких М. Балінський, 

Я. Гордон, Ф. Зелінський, Ю. І. Крашевський, Л. Лукашевич, Л. Семенський, 

В. Пшибильський, З. Л. Фіш та ін., переважали прихильні відгуки. До 

найбільш позитивних сторін рецензенти відносили унікальність фактичного 

матеріалу, оригінальність часопросторових вимірів тексту та просту й 

зрозумілу манеру оповідності, що в сукупності сприяло формуванню доволі 

нешаблонного авторського стилю.  

Менш прихильними стали відгуки рецензентів на «Мемуари з життя» 

(1856 – 1859), хоча, як свідчить епістолярна спадщина мемуаристки, 

Є. Фелінська мріяла про повторення читацького успіху й визнання. Головне 

зауваження до авторки полягало в занадто великому обсязі тексту та 

стилістичній розлогості, хоча кілька рецензентів відзначили важливий 

суспільний аспект тексту й уміння письменниці аналізувати події досить 

суперечливої епохи на межі століть.  

Незважаючи на пожвавлений інтерес до мемуаристичної спадщини 

Є. Фелінської у середині ХІХ ст., об’єктом літературознавчого дискурсу 

текстовий масив письменниці став лише у другій половині ХХ ст., а 

громадська увага повернулася до постаті видатної волинянки лише на 

початку ХХІ ст. у зв’язку із канонізацією католицькою церквою її сина – 

З. Щ. Фелінського, Варшавського єпископа.  
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«Спогади з подорожі до Сибіру…» та «Мемуари з життя» в польському 

літературознавстві досліджували А. Кучинський, Х. М. Малговська, 

Ст. Буркот, З. Тояновичова. На окрему увагу заслуговують праці 

В. Сливовської, яка подала розширену версію життєпису Є. Фелінської та 

проаналізували її місце та роль у діяльності «Союзу польського народу» 

Ш. Конарського. І. Венгжин розглядає мемуари авторки як жанрову 

модифікацію – «провінційні», що дозволяє вести дискусію у вимірі «центр – 

периферія». До найновішого вивчення біографії Є. Фелінської належить 

праця М. Цвенк, яка збагатила літературознавчий дискурс неопублікованим 

до цього часу епістолярієм та архівними матеріалами, що дозволило значно 

розширити дослідження творчості мемуаристки у контексті біографічного 

методу.  

В українському літературознавстві чи не вперше про творчість 

Є. Фелінської заговорив В. Єршов у монографії «Польська література Волині 

доби романтизму: генеалогія мемуаристичності», що є вагомим 

дослідженням основних етапів розвитку волинської літератури та соціально-

історичних чинників, що сприяли її розвитку та функціонуванню як окремого 

самодостатнього явища культурного простору Правобережжя. Окрему увагу 

літературознавець звернув на унікальний стиль та генологічні 

характеристики мемуарних текстів авторки.  

Творчість Є. Фелінської у білоруській та російській науковій думці 

представлена лише іменами О. І. Федути та О. В. Трофимової.  

Дослідження «Спогадів із подорожі до Сибіру…» та «Мемуарів із 

життя» Є. Фелінської проводиться в контексті літературознавчих студій, що 

охоплюють загальні питання екзистенції мемуаристики в літературі доби 

романтизму, функціонування генологічної парадигми, проблематика та 

художній часопростір ставали об’єктами численних досліджень як 

польських, так і вітчизняних учених, серед яких Ю. Бахуж, Ст. Буркот, Е. З. 

Віхровська, Б. Гадачек, М. Домбровська-Партика, В. Єршов, М. Жмігродзька, 
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А. Ковальчикова, Р. Лубас-Бартошинської, О. Сухомлинов, С. Ульяш, 

А. Ценський та ін.  

У загальноєвропейському літературознавчому дискурсі проблема 

комплексного аналізу мемуарної спадщини видатної волинянки, який 

включав би в себе дослідження проблематики, образного рівня та 

особливостей генологічної парадигми мемуарів та спогадів польської 

письменниці до сьогодні залишається невирішеною.  

Здійснення поглибленого аналізу історико-літературознавчої структури 

проблематики мемуаристичних текстів Є. Фелінської дозволяє стверджувати, 

що об’єкти літературознавчого дискурсу в «Мемуарах із життя» 

Є. Фелінської позначені суспільно-історичним характером і об’єднують ряд 

питань, серед яких занепад шляхетської минувшини, суспільна депресія та 

конформізм, правобережна «ейфорія», розпорошення польських шляхетських 

родів та наполеонівські війни, що становлять центр загальної проблематики 

літератури Правобережної України кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст.  

В ієрархії суспільно-історичної проблематики для Є. Фелінською 

центральним елементом стало явище занепаду шляхетської минувшини, що 

призвело до низки інших суспільних потрясінь українсько-польського 

пограниччя. Серед проблем, які залишилися на периферії авторських 

рефлексій, були наполеонівські війни, які лише дискретно представлені на 

сторінках «Мемуарів із життя». Російське питання, висвітлене плеядою 

митців-правобережців, не знайшло свого висвітлення у мегатексті видатної 

волинянки, що пояснюється верхньою хронологічною межею, що сягає 

1820 р., та не охоплюють ряд подій, що відбулися пізніше, поліційним 

наглядом за мемуаристкою, а також опосередкованим тиском цензури.  

Представлену на сторінках «Спогадах із подорожі до Сибіру…» 

проблематику умовно об’єднуємо в соціокультурно-історичний та 

екзистенційний комплекси із домінантою останнього. Екзистенційний 

комплекс включає в себе питання, що стосуються буття людини, її місця у 

світі, межі, які може осягнути її розум, а також усіх вимірів самотності, які 
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довелося відчути та репрезентувати в тексті Є. Фелінській, серед яких 

авторка виділила одинокість-відлюдництво та вимушену самоту-ізоляція.  

Екзистенційний вимір відповідає системі проблем художнього 

двосвіття, зумовленого існування авторки у різних культурних парадигмах – 

чужої сибірської та своєї волинської. Соціокультурно-історичний комплекс 

проблем характеризується високим рівнем об’єктивності та фактичним 

наповненням, що сприяло підвищенню читацької довіри до тексту. 

Є. Фелінська створила етнографічну розвідку із побуту як мешканців 

Березова, так і корінного населення Сибіру, акцентуючи увагу на питанні 

взаємоіснування завойовників-росіян та підкорених племен ненців і хантів. В 

деяких моментах, які стосуються історичної справедливості, йдеться про 

збройне повстання ненців у 30-х рр. ХІХ ст., яке увійшло в історію під 

назвою «Повстання в Ямальській тундрі», авторка демонструє динаміку в 

зміні поглядів та йде в розріз із офіційною точкою зору російської влади. 

Об’єднуючим чинником для проблематики «Спогадів із подорожі до 

Сибіру…» для Є. Фелінської залишається питання збереження польської 

національної автентичності у будь-яких часових та просторових вимірах.  

Соціальна та культурна емансипація, висвітлена на сторінках 

«Мемуарів із життя», стосується передовсім національно-культурного 

виміру. Є. Фелінська виступала за відродження власне польських традицій та 

вартісних орієнтирів, як в приватному житті кожної особи, так і на 

загальносуспільному рівні. Проблему соціальної емансипації, яка охоплює 

ряд питань, серед яких місце та права людини в суспільстві, можливість 

участі в громадському життя громади, доступність освіти, відповідне 

навчання та виховання молоді та ін., мемуаристка пропонувала вирішувати 

на основі відповідного збірника правил, які б регулювали економічні 

відносини в складний для польської шляхти час.  

Культурна емансипація, на думку Є. Фелінської, повинна 

забезпечуватись за допомогою освіти, виховання та формування відповідних 

читацький уподобань та смаків. Мемуаристка вважала, що проблема 
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галоманії та всіх подібних іноземних впливів, які вона собою уособлює, 

становить собою головну перешкоду в досягнені культурної емансипації і 

повинна долатися за допомогою повернення до національної ідентичності, 

відмови від іноземних впливів та чіткій етичній позиції. Таким чином не 

залежно від характеру проблеми та специфіки її висвітлення для 

Є. Фелінської єдиним правильним шляхом вирішення було звернення до 

національних аксіологічних орієнтирів.  

Проаналізувавши ейдологічний вимір мемуарів та спогадів 

Є. Фелінської, зауважуємо, що в основу дослідження ейдологічного виміру 

мемуарів та спогадів волинянки покладено погляди Е. Гуссерля про ейдос і 

процес ейдологічної та трансцендентної редукції, що становить собою 

відправну точку для розвитку феноменології.  

Ейдологічний простір українсько-польського пограниччя початку 

ХІХ ст., відтворений у мемуарах Є. Фелінської, становить собою структуру 

багатопланового, багаторівневого семантично-змістового нашарування 

образів, очищених від емпіричності, та складну систему часопросторових 

характеристик. У рустикальному ейдосі Правобережної України доби 

романтизму, представленому в «Мемуарах із життя» Є. Фелінської 

простежуються багатопланові оцінки та інтерпретації топосів і локусів 

різновекторного спрямування, які супроводжуються авторськими 

рефлексіями, що стосуються славетної минувшини краю. У 

мемуаристичному тексті простежуються дворівневі форми рефлексії 

простору та бінарна система творення ейдосу.  

У «Мемуарах із життя Є. Фелінської» представлено портрети різних 

постатей в ейдологічному контексті. Автор, враховуючи особистісну 

індивідуальність, обирає відмінні засоби творення портретних 

характеристик, що дозволяє простежити стилістику кожного образу, який 

базується на рівнях портретної системи, побудованої на принципах 

ейдологічної редукції.  
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Портрети, притаманні творчому стилю Є. Фелінської, побудовані на 

основі поєднання різнопланових нашарувань ейдологічної змістовності: 

зовнішні прояви особистісних якостей, до яких належать деталі одягу, манера 

розмовляти, поводитися поєднуються із виявом внутрішніх характеристик.  

Окреслення генологічних характеристик мемуарної спадщини видатної 

волинянки дозволяє говорити про «Мемуари із життя» та «Спогади із 

подорожі до Сибіру…» Є. Фелінської – складне жанрово-стильове утворення 

мемуаристичної літератури Правобережної України доби романтизму з 

характерно вираженими рисами позитивістських тенденцій, яке об’єднується 

спільною тематичною ідеєю – осмислення власного життя у контексті 

історично-соціального розвитку спільноти українсько-польського 

пограниччя. Асиміляція на рівні жанрів та їх модифікацій, як результат 

подальшого «розхитування» генологічної парадигми Просвітництва під 

впливом становлення нової індивідуальної романтичної авторської 

самосвідомості, властивої в цілому літературі першої половини ХІХ ст., 

набула нового стилістичного забарвлення та функціональної наповненості.  

У «Мемуарах із життя» в межах загальної піджанрової домінанти 

«жіночі домашні мемуари із потужною суспільною проблематикою» 

поєдналися із жанровою модифікацією подорож рідним краєм, домашними 

мемуарами, етнографічною замальовкою, ґавендою, публіцистичним 

нарисом та малими фольклорними жанрами – прислів’ями, приказками та 

афоризмами. Подібна генологічна система відповідала загальним тенденціям 

у розвитку жанровою таксономії мемуаристичної літератури Правобережної 

України доби романтизму.  

«Спогади про подорож до Сибіру…» Є. Фелінської характеризуються 

вираженими рисами позитивістських тенденцій, яке об’єднані спільною 

проблемною ідеєю – фіксування та подальше осмислення подій, що 

відбулися протягом примусової подорожі авторки до Сибіру й перебування в 

місцях заслання. У межах загальної жанрової парадигми жіночих сибірських 

спогадів та щоденників заслання поєднались подорожній щоденник, 
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примусова подорож, приватні листи, народні побутові казки, статті, рецензії, 

діловий економічний документ, що в сукупності дозволило «Спогадам про 

подорож до Сибіру…» Є. Фелінської стати цікавими для більш широкого 

кола читачів, презентувати різні сфери суспільно-історичного розвитку доби 

та безпосередньо сконструювати й представити власний багатогранний образ 

мемуариста, який не зник на масштабному тлі епохи.  

Щоденник, подорож та лист посідають центральне місце в системі 

жанрового розмаїття мемуаризованих творів Є. Фелінської. Жанр щоденника, 

який характерний лише для «Спогадів із подорожі до Сибіру…», 

представлений модифікацією щоденник із примусової подорожі та побутовий 

щоденник, що якнайповніше дозволяє мемуаристці презентувати особливості 

свого перебування на засланні в березові та Саратові. Жанр подорожі 

реалізується в жанровій модифікації подорож рідним краєм для «Мемуарів із 

життя» та примусової подорожі – для «Спогадів із подорожі до Сибіру…».  
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