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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

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, гендерних 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 дозволить 

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 у комплексі з основними мотивами, 

часопросторовими характеристиками, творчим задумом автора, робить 

можливим розкриття провідних рис письменницького методу та дослідження 

параметрів культурних кодів, що актуалізуються у творі. Окреслення 

генологічної системи допомагає вписати творчий доробок мемуариста в 

існуючий канон авторів і текстів відповідної епохи й літературного простору.  

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 традиційним декларуванням 

важливості гендерної складової літературознавчих пошуків та відсутністю 

ґрунтовних досліджень літературних доробків жінок-митців українсько-

польського пограниччя ХІХ ст., усвідомленням безперечної значимості 

мемуарних текстів для об’єктивного висвітлення історико-культурного й 

суспільно-політичного тла минулої епохи та незначним числом наукових 

досліджень вітчизняної мемуаристичної літератури. 

До аналізу мемуаристики Є. Фелінської у літературознавчому та 

історико-культурному контексті зверталися М. Янік (стилістичні особливості 

«Спогадів із подорожі до Сибіру…» Є. Фелінської), А. Кучинський 
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(дослідження сибірського періоду заслання мемуаристки), Х. М. Малговська 

(етапи створення «Спогадів із подорожі до Сибіру…»), Ю. Бахуж (особливості 

світовідчуття представників покоління романтиків, презентованих на сторінках 

мемуарів), С. Буркот («Мемуари з життя» як приклад жанру подорожі 

літератури епохи романтизму), З. Трояновичова (мемуарна спадщина 

Є. Фелінської у контексті сибірської романтичної літератури), Я. Рудницька 

(літературні вподобання мемуаристки), В. Сливовська (участь Є. Фелінської в 

«Союзі польського народу» Ш. Конарського та подальші наслідки для 

мемуаристки), А. Рочко (емоційний аспект у «Спогадах із подорожі до 

Сибіру…»), І. Венгжин (проблематика «Мемуарів із життя»), С. Кравченко 

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

мемуаристики Є. Фелінської), М. Цвенк (життєвий і творчий шлях на основі 

архівних матеріалів), О. Трофимова (постать видатної волинянки у контексті 

етнографічних студій Західного Сибіру), О. Федута (вивчення питання жіночої 

емансипації ХІХ ст.) 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 наукового дослідження 

мемуарів і спогадів письменниці досі не існувало. Відтак, актуальність нашої 

роботи зумовлена потребою наукового осмислення художнього доробку 

Є. Фелінської, зокрема його проблематики, ейдології та генології.  

Враховуючи актуальність, практичну значущість і недостатність 

вивчення окресленої проблеми, сформульовано тему дисертаційної роботи: 

«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 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;  
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− 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.  

Методологічна основа дослідження будувалася на 

загальнофілософському, загальнонауковому і конкретно-науковому рівнях. 

Інструментарій загальнофілософського рівня формувався на основі 

теоретичних положень про діалектичну єдність національного й 

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

характер суспільних явищ, формування особистості в мультикультурному 

просторі. На загальнонауковому рівні дослідження здійснювалося з 

урахуванням загальнотеоретичних принципів (історизму, цілісності, 

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

структурного). На конкретно-науковому рівні застосовувалися літературознавчі 

підходи (філологічний, біографічний, культурно-історичний, герменевтичний, 

наративний, феноменологічний). 

Теоретичну основу дослідження становлять: філософські праці 

Е. Гуссерля про метод ейдологічної редукції, П. Рікера про пам’ять як 

герменевтичну та феноменологічну категорію, Г. Башляра про аналіз простору 

через призму феноменології та ін.; літературознавчі напрацювання М. Бахтіна, 

І. Дембінської-Павелець, В. Єршова, Е. Касперського, Я. Кольбушевського, 

Д. Ліхачова, О. Лосєва, Ю. Лотмана, Я. Маркович, Т. Міхаловської, 

О. Сухомлинова, В. Топорова, Е. Чаплеєвича про теоретичну та практичну 

розробку проблеми простору, у тому числі – простору помежів’я; Б. Галанова, 

А. Ковальчикової, Я. Камьонкі-Страшакової, Є. Кольбушевської, 

Р. Пшибильського, про висвітлення ейдологічних сегментів та організацію 

предметного світу; Ю. Бахужа, М. Брацкої Я. Камьонкi-Страшакової, 

Б. Голенбіовського, про проблематику літератури епохи романтизму; 

О. Галича, О. Мишукова, Т. Томіліної про генологічний аспект дослідження 

мемуаристики.  

Комплекс використаних у роботі методів представлено: 

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

зіставлення, порівняння) та конкретно-науковими методами (психологічними та 

літературознавчими). За допомогою загальнонаукових методів було здійснено 

обробку мемуарних творів українсько-польського пограниччя та інших джерел 

дослідження, структурування досліджуваного феномену, визначення місця 

творчості Є. Фелінської у контексті вітчизняної мемуаристики українсько-

польського пограниччя тощо. Психологічні методи 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). 
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Літературознавчі методи допомагали: виявляти залежність змістового чинника 

мемуарів від життєпису письменниці (біографічний), здійснювати науковий 

підхід до літературного аналізу досліджуваних текстів (філологічний), 

аналізувати вплив на творчість автора його власних світоглядних позицій, 

історичних обставин епохи, соціальних та політичних упливів середовища 

(культурно-історичний), інтерпретувати мемуарні тексти (герменевтичний), 

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

основних етапів і тла життєописання, змальованої наративної ситуації й ролі 

самого наратора (наративний), досліджувати мовно-смислові джерела й 

психологічні передумови виникнення текстів (феноменологічний).
 
 

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 історіографію проблеми мемуаристики 

українсько-польського пограниччя доби романтизму. Уточнено 

літературознавчий контекст низки термінів, серед яких ейдологія, ейдос, 

генологія, мемуаристика, українсько-польське пограниччя та ін. 

Подальшого розвитку у дослідженні набуло бачення польськомовної 

літератури українсько-польського пограниччя доби романтизму як гармонійної 

частини багатоетнічної української літератури. 

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання 

його результатів у двох сферах: власне науковій та навчально-методичній. 

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. Отримані 

висновки можуть бути корисними у процесі дослідження мемуаристичних 

текстів інших регіонів України та написання наукових розвідок про 

літературний процес в України та Польщі першої половини ХІХ ст. Матеріали 

дисертації можуть також бути використані для укладання підручників, 

наукових посібників, підготовки курсів лекцій з історії української та польської 

літератури цього періоду та розробки спецкурсів з історії 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 
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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 

різних рівнів:  

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); 

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, з яких 

142 іноземною мовою). Загальний обсяг роботи – 205 сторінок, із них 

основного тексту – 180 сторінок.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ  
 

У ВСТУПІ обґрунтовано актуальність теми дослідження, її зв’язок із 

науковими програмами й планами, визначено об’єкт, предмет і методологію 

дослідження, сформульовано мету і завдання, розкрито наукову новизну та 

практичне значення, а також наведено інформацію про апробацію результатів 

дослідження і структуру роботи.  

У першому розділі – «ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

МЕМУАРИСТИКИ Є. ФЕЛІНСЬКОЇ В ДІАХРОНІЇ ТА СИНХРОНІЇ 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОГО ДИСКУРСУ» – проаналізовано теоретичні 

аспекти дослідження мемуаристики Є. Фелінської в діахронії та синхронії 

літературознавчого дискурсу, розглянуто творчість видатної волинянки в 
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контексті літературного процесу середини ХІХ ст. та в літературно-критичному 

дискурсі ХХ – ХХІ ст.  

Підрозділ 1.1. – «Творчість Є. Фелінської в контексті літературного 

процесу середини ХІХ ст.» – становить собою дослідження історії написання 

та публікації «Мемуарів із життя» та «Спогадів із подорожі до Сибіру…» 

Є. Фелінської, їхнього місця в літературному процесі середини ХІХ ст. та 

думок критиків-сучасників видатної волинянки. Вихід у світ «Спогадів із 

подорожі до Сибіру…» (1845 – 1850), їх перекладів іноземними мовами та 

«Мемуарів із життя» (1857 – 1859) Є. Фелінської залишили помітний слід у 

літературному житті середини ХІХ ст. Зазначено, що 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. 

Доведено, що мемуари та спогади були 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 про видатну 

волинянку «Історією літератури без Є. Фелінської». 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. З’ясовано, що 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.  

У підрозділі 1.2. – «Спадщина Є. Фелінської як явище літературно-

критичного дискурсу ХХ – ХХІ ст.» – проаналізовано сучасний стан вивчення 

мемуарів і спогадів Є. Фелінської та визначено ступінь їх дослідження як в 

українському, так і в польському, білоруському й російському 

літературознавчому дискурсі. Творчість Є. Фелінської 1843 – 1857 рр., яка 

припала на період пожвавлення літературного руху в державі, 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 у Польщі, так і в 

Україні, Білорусії та Росії.  
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З’ясовано, що в 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 

проаналізувала її місце й 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. Зазначено, що 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 виявлено, що питання ейдологічного та генологічного виміру 

мемуаристики Є. Фелінської потребує додаткового вирішення. 

У підрозділі 1.3. – «Теоретичний аспект дослідження мемуарів 

Є. Фелінської в контексті вивчення мемуаристичної літератури 

Правобережної України доби романтизму» – увагу акцентовано 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. 

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.  

У другому розділі – «СТРУКТУРА ПРОБЛЕМАТИКИ 

МЕМУАРИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ Є. ФЕЛІНСЬКОЇ» досліджено 

мемуаристичні тексти Є. Фелінської з точки зору відображення суспільно-

історичних проблем українсько-польського пограниччя кінця XVІІІ – середини 

ХІХ століття у «Мемуарах із життя», проблему сибірської екзистенції у 

«Спогадах із подорожі до Сибіру й перебування в Березові та Саратові» та 

феномен культурної й соціальної емансипації та галоманії у вище зазначених 

текстах.  

Підрозділ 2.1. – «Відображення суспільно-історичних проблеми 

українсько-польського пограниччя кінця XVІІІ – середини ХІХ ст. у 

„Мемуарах із життя” Є. Фелінської» становить собою дослідження питань, 
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дотичних до суспільних та історичних перетворень земель Правобережної 

України на межі XVІІІ та ХІХ ст.  

Виявлено, що проблематика «Мемуарів із життя» Є. Фелінської має 

суспільно-історичних характер і об’єднує низку 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 причини й наслідки історичних процесів, стало явище занепаду 

шляхетської минувшини, що призвело до інших суспільних потрясінь 

українсько-польського пограниччя та знайшло своє віддзеркалення у тогочасній 

мемуарній літературі, складовою якої є творчість Є. Фелінської. Серед відомих 

суспільно-історичних 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.  

У підрозділі 2.2. – «Проблематика „Спогадів із подорожі до 

Сибіру…”» – досліджено комплекс питань, зображених на сторінках «Спогадів 

із подорожі до Сибіру…». Проблеми, які простежуються на сторінках 

«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 і 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. 

Виокремлення комплексів проблем здійснювалося на засадах принципу 

історизму з урахуванням традиційної важливості зазначеної проблематики в 

досліджуваний період. 

Проблематику, презентовану на сторінках «Спогадів із подорожі до 

Сибіру…», умовно виділено в екзистенційний та соціокультурно-історичний 

комплекси. З’ясовано, що для цього твору провідними є проблеми 

екзистенційного комплексу, який включає питання, що стосуються буття 

людини, її місця у світі, меж, 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 існуванням 

авторки у різних культурних парадигмах – чужій сибірській та своїй 

волинській. 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.  

Підрозділ 2.3. – «Феномен культурної і соціальної емансипації та 

галоманії у мемуарних та мемуаризованих творах Є. Фелінської» – 

презентує дослідження проблеми емансипації у мемуарній творчості 
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Є. Фелінської, яка пов’язана з національним питанням та реалізовується 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 маргінальне, таке, що потребує захисту. 

Подібна стратегія проявляється на двох рівнях: фізичному (визвольна боротьба 

за незалежність країни) і духовному (бунт проти нав’язування стереотипів, 

створення власних моделей розвитку вітчизняної культури). Діяльність 

видатної волиняки відбувалася на обох рівнях: участь у «Союзі польського 

народу» Ш. Конарського та збереження національної автентичності на 

сторінках «Мемуарів із життя».  

Доведено, що питання соціальної та культурної емансипації перебували в 

колі зацікавлення мемуаристки ще до її сибірського заслання, що втілилося в 

головних твердженнях мемуаризованих творів («Статут жіночого товариства»
 

/1837/, «Торгівельна угода» /1837/) та текстах періоду після заслання («Роздуми 

про поступ людства (Лист до видавця)», «Мемуари з життя», «Спогади з 

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 становища людини в суспільстві, можливостей 

забезпечення її громадської діяльності, та культурну, що визначається 

освітніми, етичними та естетичними категоріями.  

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 

у 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.  

Третій розділ – «ЕЙДОЛОГІЧНИЙ ВИМІР У МЕМУАРАХ ТА 

СПОГАДАХ Є. ФЕЛІНСЬКОЇ» – присвячений розгляду проблеми 

ейдологічного аспекту дослідження часопросторових та портретних 

характеристик у «Мемуарах із життя» та «Спогадів із подорожі до Сибіру…» 

Є. Фелінської.  

У підрозділі 3.1. – «Ейдологія рустикального простору в мемуаристиці 

Є. Фелінської» – висвітлено питання дослідження ейдологічного виміру 

мемуарів видатної волинянки, в основу яких покладено погляди Р. Інґардена, 

О. Лосєва про ейдос у його традиційно-грецькому розумінні та Е. Гуссерля про 

процес ейдологічної та трансцендентної редукції, що становить собою 

відправну точку для розвитку феноменології, як філософського напрямку, так і 

літературознавчого методу.  

Акцентовано увагу на поглядах О. Лосєва, який зазначав, що ейдос 

становить собою первинну структуру значення/смислу в цілому, тобто його 

першу закінчену наочність.  
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Е. Гуссерль закликав до філософської пильності, суть якої полягала у 

відмові від суджень, отриманих не шляхом ретельної рефлексії, а взятих із 

природної установки. Підкреслено, що ретельна рефлексія припускає аналіз 

власної свідомості, психічних станів, що змінюють один одного. Е. Гуссерль 

пропонує утриматися від поспішних суджень (тобто поспішних і безперечних 

висновків із природної установки). Подібну стриманість він називає «епохе». 

Зазначається, що 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, з 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 з теорією Е. Гуссерля, – феноменальне. Це означає, що в 

психічному завжди що-небудь являється. Така якість психічного, що відбиває 

його постійну наповненість, філософ називає інтенціональністю.  

Відправною точкою літературознавчого аналізу досліджуваного 

феномену представлено тезу Е. Гуссерля про те, що людська свідомість – це 

потік переживань, які завжди постають як інтенціональна свідомість, оскільки 

неодмінно орієнтовані на що-небудь. Інтенціональність постає як складне 

явище, яке припускає не лише спрямованість 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.  

Представлено також аналіз позиції Р. Інґардена, який переніс погляди 

філософа-математика Е. Гуссерля на літературознавче підґрунтя. Дослідник 

розглядав художній твір як інтенціональний предмет, тобто як об’єкт 

свідомості, поза якимись реальними взаємозв’язками. Водночас твір постає як 

багатошарова формація. Акцентовано увагу на аналізі польським 

феноменологом чотирьох онтологічних шарів (рівнів) літературного твору (за 

І. Фізером): рівня фонічної оркестрації тексту і побудованих на ній 

синтаксичних конструкцій вищого ряду; рівня значення; рівня усхематизованих 

аспектів; рівня представлених предметів.  

Зазначено, що 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 образів твору та його ейдологічної системи, художньо-

комунікативна доцільність, своєрідність, оригінальність їх компонування. 

Термін «ейдологія» в контексті дослідження представлено як спосіб 

організації об’єктів – парадигму ейдосів, презентованих у комплексі з 
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основними мотивами, часопросторовими характеристиками та творчим 

задумом автора. Ейдос розуміється як 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. Ейдологія рустикального простору «Мемуарів із життя» 

Є. Фелінської розуміється як спосіб організації об’єктів – парадигма 

рустикальних ейдосів, презентованих у 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. 

У підрозділі 3.2. – «Ейдологічний вимір урбаністичного простору в 

„Мемуарах із життя” та „Спогадах із подорожі до Сибіру…”» – 

представлено результати дослідження ейдологічного аспекту історичного 

простору Правобережної України першої половини ХІХ ст. У художньому 

просторі «Мемуарів із життя» ідеалом світоглядної системи Є. Фелінської є 

старошляхетське минуле. Руїна, що символізує і втілює минуле, відтворюється 

автором у 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 існування елементів в умовно нинішньому просторі. Однією зі 

стильових рис тексту автора є дагеротипна образність, яка досягається 

введенням до композиції тексту пейзажних концептів, що є досить 

нехарактерним і нетиповим локусом мемуаристичного тексту. Такий підхід до 

організації мемуаризованого простору дозволяє говорити про виняткову 

оригінальність стилю письменниці, яка, як тонкий обсерватор, номінує й 

акцептує об’єкти предметного світу.  

Рустикальний ейдос, презентований на сторінках «Спогадів із подорожі 

до Сибіру…», характеризується різнорідністю образів та емоційною 

наповненістю. Геологічний сегмент показаний із перспективи пташиного 

польоту, що дозволяє читачам оцінити величезні пустельні терени Сибіру. 

Локус дороги перетворюється на символ цивілізації та її розвитку, якого так 

мало зустрічала авторка-європейка в Сибіру.  

У підрозділі 3.3. – «Портрет як периферійний референт тексту: 

ейдологічний аспект» – досліджується певна типологія відтворення портрету, 
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яка простежується в мемуарах. Є. Фелінська почергово поєднує статичні, 

динамічні та аксіологічні характеристики персонажу, які згодом набувають рис 

художнього образу, що зрештою в різній мірі стають основою побудови 

портретного опису. Авторська кваліметрія є невід’ємним елементом творення 

ейдосу в аксіологічній парадигмі митця.  

Розлога портретна характеристика, як один із обов’язкових елементів 

поетики мемуарів, будучи периферійним текстовим референтом, покликана 

була 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 й 

майбутнього. Утворена тимчасова антиномія була вільною від хронологічної 

мотивації, логіки фабульної побудови сюжету й розвивалася під упливом 

асоціацій і фантазій, одягнених у світлі тони меланхолійних рефлексій, що 

характеризує особливості функціонування романтизму в польськомовній 

літературі Правобережної України першої половини ХIХ ст.  

У четвертому розділі – «ГЕНОЛОГІЯ МЕМУАРИСТИЧНИХ 

ТЕКСТІВ Є. ФЕЛІНСЬКОЇ» – розглянуто характерні риси та принципи 

формування жанрових особливостей «Мемуарів із життя» та «Спогадів із 

подорожі до Сибіру…» Є. Фелінської.  

У підрозділі 4.1. – «Жанрова характеристика „Мемуарів із життя” 

Є. Фелінської» – досліджено характерні особливості «Мемуарів із життя» як 

органічної складової мемуаристичної таксономії українсько-польського 

пограниччя, яка у добу романтизму стала наповнюватися «неканонічними» 

жанровими модифікаціями, що виникали під упливом 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 упливам. 

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, 

послуговуємося жанровою таксономією мемуаристичної літератури українсько-

польського пограниччя в добу романтизму, розроблену В. Єршовим.  

Асиміляція на рівні жанрів та їх модифікацій «Мемуарів із життя» 

Є. Фелінської, як результат подальшого «розхитування» генологічної 

парадигми Просвітництва під упливом становлення нової індивідуальної 

романтичної авторської 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 з жанровою 

модифікацією подорожі рідним краєм, домашніми мемуарами, етнографічною 

замальовкою, ґавендою, публіцистичним нарисом та малими фольклорними 

жанрами – прислів’ями, приказками та афоризмами. Подібна генологічна 
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система відповідала загальним тенденціям у розвитку жанрової таксономії 

мемуаристичної літератури Правобережної України доби романтизму.  

У підрозділі 4.2. – «Генологічна парадигма „Спогадів із подорожі до 

Сибіру…”» – проаналізовано характерні риси та принципи організації жанрів 

та жанрових модифікацій, що становлять собою генологічну структуру 

«Спогадів із подорожі до Сибіру…». Текстовий масив «Спогадів із подорожі до 

Сибіру…» Є. Фелінської є оригінальним жанрово-стильовим утворенням 

мемуаристичної літератури Правобережної України доби романтизму з 

характерно вираженими рисами позитивістських тенденцій, які об’єднані 

спільною проблемною ідеєю – фіксування та подальше осмислення подій, що 

відбулися протягом примусової подорожі авторки до Сибіру й перебування її в 

місцях заслання. Асиміляція жанрів та їх модифікацій і дефініцій, як результат 

подальшого «розхитування» генологічної парадигми Просвітництва під 

упливом становлення нової індивідуальної романтичної авторської 

самосвідомості, властивої в цілому літературі першої половини ХІХ ст., набула 

нового стилістичного забарвлення та функціональної наповненості. У межах 

загальної жанрової парадигми жіночих сибірських спогадів та щоденників 

заслання поєдналися 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.  

У підрозділі 4.3. – «Щоденник, подорож і лист у системі жанрового 

розмаїття мемуаризованих творів Є. Фелінської» – акцентовано увагу на 

жанрах щоденника, подорожі та листа, яким належить особливе місце в 

генологічному розмаїтті мемуаристики Є. Фелінської.  

Стильовою особливістю жанрової модифікації примусової подорожі є 

низка характерних ознак, серед яких фрагментарність, дискретність та детальне 

звернення уваги на окремі елементи. Кожне місто, відвідане авторкою, 

розкривається у мемуаристичному просторі подорожі з різною повнотою. Тулу, 

Перм, Єкатеринбург Є. Фелінська бачила лише з вікна екіпажу, тому 

урбаністичні пейзажі цих міст більше представлені в художньому просторі 

подорожі й подібні до звітів. Нижній Новгород, Тюмень та Тобольськ, де 

письменниця зупинялася надовше, 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.  

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 якого 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 

Узагальнення результатів дослідження дало підстави зробити такі 

висновки. 

1. 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.  

З’ясовано, що «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, на жаль, не займає належного місця. Невирішеною також 

залишається проблема комплексного аналізу мемуаристичної спадщини 

видатної волинянки, який включав би дослідження проблематики, образного 

рівня та особливостей генологічної парадигми мемуарів та спогадів польської 

письменниці.  

Попри наявність інтересу 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 з 

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 проаналізувала її місце й 

роль у діяльності «Союзу польського народу» Ш. Конарського. 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 одним із перших творчість 

Є. Фелінської проаналізував В. Єршов у монографії «Польська література 

Волині доби романтизму: генеалогія мемуаристичності», що є вагомим 

дослідженням основних етапів розвитку волинської літератури й 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.  

З’ясовано також, що в загальноєвропейському літературознавчому 

дискурсі проблема комплексного аналізу мемуарної спадщини видатної 

волинянки, який включав би дослідження проблематики, образного рівня та 

особливостей генологічної парадигми мемуарів і спогадів польської 

письменниці до сьогодні залишається невирішеною.  

2. 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 низку 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. Фелінської 

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 відображення у мегатексті видатної 

волинянки, що пояснюється поліційним наглядом за мемуаристкою та 

опосередкованим тиском цензури.  

Подано на сторінках «Спогадів із подорожі до Сибіру…» проблематику 

представлено соціокультурно-історичним та екзистенційним комплексами. 

Екзистенційний комплекс є домінуючим і включає питання, що стосуються 

буття людини, її місця у світі, меж, які може осягнути її розум, а також усіх 

вимірів самотності, які довелося відчути в тексті Є. Фелінської, серед яких 

авторка виділила одинокість-відлюдництво та вимушену самоту-ізоляцію. 
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Екзистенційний вимір відповідає системі проблем художнього двосвіття, 

зумовленого існуванням авторки у різних культурних парадигмах – чужій 

сибірській та своїй волинській. Соціокультурно-історичний комплекс проблем 

характеризується високим рівнем об’єктивності та фактичним наповненням, що 

сприяло підвищенню читацької довіри до тексту. Є. Фелінська створила 

етнографічну розвідку з побуту як мешканців Березова, так і корінного 

населення Сибіру, акцентуючи увагу на питанні взаємоіснування завойовників-

росіян та підкорених племен ненців і хантів. 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 у 

приватному житті кожної особи, так і на загальносуспільному рівні. Проблему 

соціальної емансипації, яка охоплює низку питань, серед яких місце та права 

людини в суспільстві, можливість участі в громадському житті спільноти, 

доступність освіти, відповідне навчання та виховання молоді та ін., 

мемуаристка пропонувала вирішувати на основі спеціальних правил, які б 

регулювали економічні відносини в складний для польської шляхти час.  

3. Виявлено, що 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.  

Доведено, що 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 й поводитися, поєднуються із виявом внутрішніх 

характеристик.  

4. Окреслення генологічних характеристик мемуарної спадщини видатної 

волинянки дозволяє визначати «Мемуари з життя» та «Спогади з подорожі до 

Сибіру…» Є. Фелінської, як складне жанрово-стильове утворення 

мемуаристичної літератури Правобережної України доби романтизму з 

характерно вираженими рисами позитивістських тенденцій, що об’єднуються 

спільною тематичною ідеєю – осмисленням 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 упливом 

становлення нової індивідуальної романтичної авторської самосвідомості, 

властивої в цілому літературі першої половини ХІХ ст., набула нового 

стилістичного забарвлення та функціональної наповненості.  
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У «Мемуарах із життя» в межах загальної піджанрової домінанти «жіночі 

домашні мемуари з потужною суспільною проблематикою» поєдналися з 

жанровою модифікацією подорожі рідним краєм, домашніми 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.  
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Дисертація є першим комплексним дослідженням у вітчизняному 

літературознавстві, що охоплює системний аналіз проблематики, ейдології та 

генології «Мемуарів із життя» і «Спогадів із подорожі до Сибіру…» 

Є. Фелінської, вивчення генологічних характеристик мемуарної спадщини 

видатної волинянки. У дисертації удосконалено історіографію проблеми 

мемуаристики українсько-польського пограниччя доби романтизму. Уточнено 

літературознавчий контекст низки термінів, серед яких «ейдологія», «ейдос», 

«генологія», «мемуаристика», «українсько-польське пограниччя» та ін. 

Подальшого розвитку у дослідженні набуло бачення польськомовної літератури 

українсько-польського пограниччя доби романтизму як гармонійної частини 

багатоетнічної української літератури. 

Ключові слова: генологія, ейдологія, мемуаристика, романтизм, спогади, 

українсько-польське пограниччя. 
 

АННОТАЦИЯ 

Билявская В. С. Мемуаристика Евы Фелинской: проблематика, 

эйдология, генология. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.01.03 – литература славянских народов. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства образования 

и науки Украины. – Киев, 2016.  

Диссертация является первым комплексным исследованием в 

отечественном литературоведении, которое охватывает системным анализ 

проблематики, эйдологии и генологии «Мемуаров из жизни» и «Воспоминаний 

из путешествия в Сибирь…» Е. Фелинской, изучение генологических 

характеристик мемуарного наследства выдающейся волынянки. В диссертации 

усовершенствована историография проблемы мемуаристки украинско-

польского пограничья эпохи романтизма. Уточнен литературоведческий 

контекст ряда терминов, среди которых «эйдология», «эйдос», «генология», 

«мемуаристика», «украинско-польское пограничья» и др. Дальнейшее развитие 

в исследовании приобрело виденье польськоязычной литературы украинско-

польского пограничья эпохи романтизма как гармоничной части 

многоэтнической украинской литературы.  

Ключевые слова: генология, эйдология, мемуаристика, романтизм, 

воспоминания, украинско-польское пограничье. 
 

ANNOTATION 

V. S. Bilyavska. Eva Felinska’s memoiristics: problematics, eydology, 

genology. – Manuscript. 

The dissertation for the degree of Candidate of Philological Sciences in specialty 

10.01.03 – literature of the Slavic peoples. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv of Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2016. 

The investigation of the theoretical aspects in the research of E. Felinska’s 

memoirs in diachronic and synchronic literary discourse suggests, that entering the 

literary life of the Right-Bank Ukraine of the mid-nineteenth century with the article 

“Reflections on the Mankind Progress (Letter to the Publisher)” and the following 
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“Memories from a Trip to Siberia...” and “Memoirs of Life”, the author destroyed the 

existing stereotype of genealogic and gender match, as it was supposed that the genre of 

memoirs and travel require too much intellectual efforts and broad range of knowledge, 

that was not expected and required by the society of the time from a female author. 

Romantic and domestic stories were considered to be the best works for writing by the 

fair sex. 

Polish and Ukrainian researchers have developed a sufficient basement for 

analyzing memoirs of E. Felinska in the context of the research of literature of 

Romanticism. The researchers paid particular attention to understanding the category of 

border, in problematics, evolution and poetics of memoir literature in the formation and 

development of its genealogic paradigm. 

It is also investigated, that the problem of memoir heritage of Volyn outstanding 

writer, that would include research of problematics, figurative level and peculiarities of 

genealogic paradigm of memoirs and recollections of Polish writer, remains unsolved 

until now in the European literary discourse analysis. 

Fundamental analysis of historical and literary perspective of E. Felinska’s 

memoir texts suggests that the objects of literary discourse in “Memoirs of the Life” by 

E. Felinska is marked by socio-historical nature and combines a number of issues, 

including the decline of the noble past, social depression and conformism, Right-Bank’s 

“euphoria”, scatteration of Polish noble families and the Napoleonic wars, which form 

common problems for literature of Right-Bank Ukraine in late XVIII- early XIX 

century. 

It is revealed, that eydology space of Ukrainian-Polish borderland of early XIX 

century, reproduced in the memoirs of E. Felinska, is a multidimensional structure, a 

multi-contextual semantic layering of images, cleaned of empiric and complex system of 

time and spatial characteristics. The rustic eydos of the Right-Bank Ukraine’s romantic 

period is presented in “Memoirs of the Life” of E. Felinska, it constructs a multifaceted 

evaluation, topos interpretation and locus of varied directions, accompanied by the 

author’s reflections concerning the glorious past of the region.  

The outline of genealogic characteristics in the memoir heritage of outstanding 

Volyn citizen allows to determine “Memoirs of the Life” and “Memories of the Trip to 

Siberia...” by E. Felinska as a complicated genre and stylistic formation of memoir 

literature of the Right-Bank Ukrainian romantic period with related features of 

positivistic tendencies, that are united by a common topical idea  the reflection of the 

own life in the context of historical and social development of community at the 

Ukrainian-Polish borderland. Assimilation at the genre level and its modifications 

because of further “staggering” of Enlightenment genealogic paradigm under the 

influence of formation of a new individual author's identity that is typical for the whole 

literature of the first half of XIX century, has acquired a new stylistic and functional 

color of sense of completion.  

Diary, travel and letter occupy a central place in the works of genre diversity of E. 

Felinska’s memoir works. Diary genre is determined only for “Memories of a Trip to 

Siberia ...” and is represented in a modification of diary for compulsory travel and 

household diary that allows the memoir writer to present the features of her being in 

exile at Berezove and Saratov. The genre of trip is implemented in the genre 
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modification of a trip at homeland in “Memoirs of Life” and forced trip in “Memories of 

a trip to Siberia...”. 

Keywords: genology, eydology, memoirs, problematics, romanticism, 

memoiristics, Ukrainian-Polish borderland.  


