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ВСТУП  

Актуальність теми дослідження і стан її наукової розробки. 

Художньо-документальна проза українського шістдесятництва започатковує 

один із важливих етапів розвитку національної літератури другої половини 

ХХ – початку ХХІ століття. В умовах цілковитої ідеологічної блокади 

формується особливий шар письменства, в основу якого закладаються 

реальні події, котрі, трансформуючись художньо під пером оповідача, 

документують добу та її характер, віддзеркалюють реакцію діячів руху на 

тогочасні літературно-мистецькі події, розлого висвітлюють імпліцитне чи 

експліцитне буття і спосіб екзистенційно-особистісного самовияву 

представників цього творчого покоління.  

Написане в такому ключі не варто ототожнювати з художньою прозою, 

і принципова різниця між ними – висока суб’єктивованість, ретроспективне 

перепрочитання буттєвого досвіду, документальне ядро, що характеризують 

нефікційну літературу. Активний процес творення таких текстів добачаємо 

вже на завершальній стадії шістдесятництва; більш масштабного розмаху він 

набуває в період утвердження української незалежності, коли автори нарешті 

дістають можливість вільно оприявнювати свій творчо-життєвий набуток. На 

початку ХХІ ст. художньо-документальний формат літератури успішно 

функціонує й продовжує урізноманітнюватися. 

Очевидним є факт, що, історично розвиваючись, українська (і світова) 

нефікційна проза виробила свою систему жанрів: це мемуари, епістолярій, 

щоденники, записки, автобіографії, некрологи, усна оповідь, котрі 

аргументовано свідчать про доволі давнє походження й становлення такого 

типу письма, що сприяло його множинному формо-змістовому 

самооформленню й типологічній систематизації. Проте літературна критика 

тривалий час недовірливо ставилася до цих творів, витісняючи їх за межі 

художнього слова або ж кваліфікуючи як «проміжні»; відтак їх нехтували й 

майже не вивчали дослідники письменства. Як наслідок маємо сьогодні 
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чималий масив непрочитаних і достатньою мірою не проаналізованих 

текстів, котрі як значуще явище вітчизняного літературного процесу, 

заслуговують уважного й різноаспектного наукового розгляду, посутнього 

з’ясування їхньої ролі в українському культурно-мистецькому й соціально-

політичному житті. За справедливим твердженням М. Коцюбинської, «цей 

тип літератури перебуває на пограниччі історії і белетристики, але це не 

маргінальне, периферійне явище, він має фундаментальне значення і як 

джерело знання, і як самостійне мистецьке явище» [217, с. 3].  

Важливою прикметою нефікційної прози є жанровий синкретизм, 

завдяки якому відмінні за формозмістовими й комунікативними показниками 

тексти структурують одну й ту саму художню цілісність. У цьому зв’язку 

вчені радять розглядати весь обсяг літератури non-fiction у метажанровій 

площині, детермінантним для якої є поєднання генологічно різних художніх 

форм і нехудожніх вставок у композиційно завершений текст. Окрім того, 

виняткова відкритість художньо-документальної прози до тематичних і 

видових нарощувань постійно продукує наративні новації в архітектоніці 

твору, а також пожвавлює взаємодію його літературного й ілюстративного 

компонентів. Відтак є достатньо підстав говорити про потенційну здатність 

цього письменства виформовувати й розбудовувати власне поле поетики, 

реалізовувати авторські інтенції в множину видових різновидів метажанру. 

Художньо-документальна проза шістдесятництва – це мистецький 

продукт репресованого соціуму, результат творчості переслідуваного, 

затиснутого ідеологічними лещатами літератора, який, утім, міцно 

тримається своєї позиції «незгодного», сподіваючись в інтелігентському 

середовищі – з його екзистенційною потребою самореалізації – оприявнити 

власну неповторність і довести спромогу вільно творити й мистецьки 

самовиражатись. Онтологічні факти індивідуального «прямостояння» чітко 

фіксують і документують найважливіші події тієї буремної доби, створюють 

масштабну панораму суспільно-історичного, ідеологічного, культурного 

буття нації, доповнюючи її суб’єктивною оцінкою оповідачів-очевидців – 

http://www.ilnan.gov.ua/sich/2014_11/Rarytsky.pdf#page=1
http://www.ilnan.gov.ua/sich/2014_11/Rarytsky.pdf#page=1
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інтерпретаторів епохи. Так, перші відомості про постсталінський період у 

нашій національній історії та культурі знаходимо в есеїстиці, наукових і 

науково-популярних виданнях українського самвидаву – фундаментальних 

працях «Право жити» [15] Ю. Бадзя, «Інтернаціоналізм чи русифікація?» 

[120] І. Дзюби, «Репортаж із заповідника імені Берія», «Серед снігів», 

«Хроніка опору» [41] В. Мороза, «З приводу процесу над Погружальським», 

«Собор у риштованні», «Іван Котляревський сміється» [403] Є. Сверстюка, 

«Лихо з розуму» [509] В. Чорновола. Майже водночас виформовується й 

епістолярна творчість шістдесятників, виразно представлена табірними 

кореспонденціями М. Гориня [108], В. Марченка [284], І. Світличного [411], 

В. Стуса [499, т. 6, кн. 1, 2], В. Чорновола [510]. Менш продуктивно виявило 

себе щоденникарство, хоч і цей жанр присутній у творчості В. Симоненка 

(«Окрайці думок») [418], Гр. Тютюнника [481], в пізнішому доробку 

Р. Іваничука [166], а взірцем його можна вважати багатотомний (у 60-ти 

книгах) діаріуш Л. Танюка [460], який послідовно фіксує і висвітлює 

непросту епоху та її репрезентантів.  

Найінтенсивніше серед розмаїття жанрів художньо-документальної 

прози розвинулася мемуаристика. Стартовим для неї був період утвердження 

державної незалежності України: шістдесятники тоді не лише здобули право 

вільно висловлюватися і друкуватися, а й відчули потребу оповісти важливі 

події з недалекої пережитої ними історії, тлумачити її уроки. Суб’єктивний 

чинник у мемуарах зумовлює авторські інтерпретації суспільно-історичного 

досвіду, неоднозначні оцінки наратором спогадуваних осіб, подій та явищ, 

неочікувані саморефлексії. Такого ґатунку тексти різняться за об’ємом та 

змістовим наповненням і, залежно від задуму літератора, втілюються в цілу 

низку жанрових форм, як-от повість-спогад («Холодне небо Півночі» [161] 

Є. Іваничука), автобіографічна повість («Із книги споминів» [218] 

М. Коцюбинської, «Проти вітру» [310] Р. Мороз, «Коловорот» [358] 

М. Плахотнюка), біографічна повість («212 світанків з Миколою 

Вінграновським» [237] М. Кульчицького, «Я вийшла заміж за поета» [499] 
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Р. Харитонової, «Світло людей» [330] В. Овсієнка), повість-шоу («Музей 

живого письменника, або Моя довга дорога в ринок» [130] В. Дрозда), 

автобіографічний роман-хроніка («Homo feriens» [137] І. Жиленко, «Люди не 

зі страху» [187] С. Кириченко, «Найбільше диво – життя» [386] М. Руденка), 

роман-колаж («Не тільки про себе» [104] Б. Гориня). Уся генологія цієї прози 

(крім біографістики) представлена автодієгетичним наратором, який у першу 

чергу фокусує погляди на особистостях і пов’язаних із ними подіях.  

Гетеродієгетичний оповідач характерний для збірників спогадів, 

здебільшого сформованих із мемуарних есе дописувачів з авторового 

близького оточення. Вони репрезентують літератора (об’єкта спогадів) із 

різних точок зору, що дає змогу – на перетині множини різноспрямованих 

оцінок – змоделювати його більш-менш об’єктивний збірний образ. В історії 

літературного шістдесятництва відомі збірники спогадів, приурочені 

М. Вінграновському [286], Є. Гуцалу [361], Є. Концевичу [250], М. Лукашу 

[317], В. Підпалому [357], О. Тихому [333], Є. Сверстюкові [312, 402], 

В. Стусу [50, 318] та ін. Синтетичні видання, які містять і спогади про митця, 

і його листи, інтерв’ю, автобіографії, літературно-критичні студії, – також 

непоодиноке явище у вітчизняному письменстві: присвячені вони, зокрема, 

А. Горській [3, 4], П. Григоренку [86], В. Діденку [535], М. Коцюбинській 

[483], Б. Мамайсуру [56], Н. Марченко [289], Б. Нечерді [533], Г. Тютюннику 

[57], З. Франко [154]. З-поміж існуючих автобіографічних полотен покоління 

Руху Опору відзначимо повісті «Більмо» [336] М. Осадчого, «Автопортрет 

66» [427], «Роман-донос» [428] і «Набої для розстрілу» [429] Г. Снєгірьова, 

«За східним обрієм» [528], «Пережите і передумане» [529] Д. Шумука, 

«Презентація життя» [100], «Один із шістдесяти» [98],«Повернення» [99] 

М. Горбаля, «Мій хрест – в руках його нестиму» [245] Я. Лесіва, «Невільничі 

мандри» [388], І. Русина, «Кляті сімдесяті» [517] М. Шатилова. У цьому 

контексті варто розглядати пенталогію Л. Лук’яненка «З часів неволі» [259, 

260, 261, 262, 263], в якій автор поетапно відтворює свої табірні будні і власні 

способи протистояння режиму. Зазначені твори пропонують глибокий 
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авторський погляд на тоталітарну систему й дисидентський рух, 

репрезентують внутрішнє «я» письменника, постале в умовах ідеологічного 

тиску й переслідувань.  

Крім мемуарів, художньо-документальна проза включає малі 

нефікційні форми, як-от автобіографії чи записки, спорадичні у творчості 

шістдесятників. Укладачі видань (книг, антологій, збірників), як правило, 

вміщують їх разом із художньою спадщиною письменника – як своєрідне 

доповнення до вивчення його біографії. Натомість некрологи частіше друкує 

періодична преса («Літературна Україна», «Слово Просвіти», «Слово і час», 

«Дивослово», «Кур’єр Кривбасу»), оскільки вони вимагають миттєвої 

інформаційної реакції на відхід знаної в суспільстві людини. Художня 

природа некролога дозволяє текстуально засвоювати найвідоміші пасажі з 

різножанрових творів померлого митця, у такий спосіб актуалізуючи для 

широкого загалу його художню спадщину.  

Доцільно долучити в систему літератури non-fiction і матеріали 

інтерв’ю з шістдесятниками та бесіди про них людей із близького оточення. 

Друкований варіант цих розмов іменуємо «усною оповіддю», що дає змогу 

вивчати мистецьку природу явища з позицій не лише журналістикознавства, 

а й літературознавчої науки. Вони цілком узгоджуються з внутрішньою 

природою нефікційної прози, містять потужний автобіографічно-

документальний компонент. Публікуються такі тексти в періодиці, подеколи 

вміщуються в книги чи збірники або виходять окремими виданнями: до 

прикладу, збірки інтерв’ю з шістдесятниками «Закон піраміди» [462] (запис 

Л. Тарнашинської), «Нецензурний Стус» [323] (упорядник Б. Підгірний), 

«Бунт покоління» [42] (запис і впорядкування Б. Бердиховської та 

О. Гнатюк). 

Численні жанрові видозміни нефікційної прози шістдесятників (і про 

шістдесятників) належать перу З. Антонюка [9, 10], С. Білоконя [36], 

С. Глузмана [92], М. Івасюка [168, 169], Ю. Іллєнка [172], М. Наєнка [313], 

А. Содомори [432, 433], Е. Соловей [436], Н. Суровцової [453]. Деякі з них 
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мають локальний характер, як-от спогади про В. Симоненка друзів-черкасців 

І. Осадчого [335], М. Сніжка [430, 431], Л. Шитової [525], мемуарні збірники 

про В. Підпалого «Тут все з дитинства серцеві знайоме…» [64] (виданий за 

сприяння земляків-полтавців) і В. Стуса «У смерті з рідним краєм поріднюсь: 

Василь Стус і Вінниччина» [484] (опублікований з ініціативи вінничан). 

Цілком можливо, що якісь із цих творів – через малий наклад, авторський 

недогляд і т. ін., – могли довго не потрапляти в поле зору дослідників, і це 

особливо стимулює до активної пошукової діяльності. Водночас доба 

шістдесятництва зі своїми яскравими представниками у певному сенсі триває 

й сьогодні, позаяк і нині з’являються нові зразки такої літератури.  

Так визріває наукова необхідність цілісно осягнути потужний масив 

художньо-документальної прози літературного шістдесятництва. На жаль, усі 

наявні сьогодні літературно-критичні напрацювання із проблеми не 

висвітлюють достатньою мірою ні теорію, ані історію цього метажанру; ще 

не написано розвідок, котрі б відстежували еволюцію, онтологічну природу, 

генологічні особливості й модифікації такої літератури. Не менш актуальним 

є розгляд поетики художньо-документальних творів, формування базового 

для її осягнення методологічно-категоріального апарату, що дало б змогу 

виробити новітні підходи для всебічного з’ясування питання. 

Процес накопичення нефікційних текстів помітно випереджає їхнє 

літературознавче осмислення, спричинюючи диспропорцію між об’ємним 

фактологічним і вельми бідним науковим матеріалом. За радянського часу 

досліджень, які вивчали б художньо-документальну прозу, взагалі не було. 

Окремі спроби заявити про існування цього різновиду письма помічаємо хіба 

що в есеях літератора й мемуариста Ю. Мартича [277, 278, 279, 280, 281, 282] 

– творах, присвячених вітчизняним класикам А. Малишкові, М. Рильському, 

Остапу Вишні, О. Довженку, Ю. Яновському. Від 1960-х рр. до цих питань в 

Україні фактично ніхто не звертався. У 1980-х рр. кваліфікований і 

новаторський погляд на проблему сформулювала літературознавець 

Г. Мережинська [294, 295, 296, 297, 298], яка на матеріалі російських 
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мемуарів простежила художню значущість і неординарну природу 

нефікційної прози, окреслила її специфіку, запропонувала шляхи аналізу. 

Дослідниця застосовує сучасні аналітичні методики, розмислює над 

композицією літератури факту. Вперше у вітчизняній науці порушується 

глобальна наукова проблема, яка вимагає фахового підходу до свого 

вирішення. 

 У вітчизняному літературознавстві кінця ХХ – початку ХХІ століття 

лише починають з’являтися ґрунтовні монографії, у фокусі яких – художньо-

документальна проза. Першопрохідцем на цьому терені є О. Галич, якому 

належить низка праць [74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82], котрі закладають 

науково-методологічний фундамент фахового потрактування проблеми. 

Дослідник визначає характерні особливості письменницької 

документалістики, вказує на шляхи її становлення та розвитку, пропонує 

власну жанрову класифікацію таких творів, залучає в літературознавчий 

дискурс чимало текстів, котрі сьогодні – як об’єкт студіювання – 

привертають увагу багатьох інтерпретаторів проблеми. Зокрема в останні 

роки захищено низку докторських і кандидатських дисертацій, у яких із 

різних методологічних позицій розглядаються питання теорії та історії 

художньо-документальної прози. Передусім це дослідження Л. Вашків [53], 

Н. Ігнатів [170], Т. Гажі [68], Н. Глушковецької [93], Н. Загоруйко [146], 

А. Ільків [173], Н. Колошук [196], В. Кузьменка [232], Г. Мазохи [269], 

Г. Маслюченко [287], В. Пустовіт [370], О. Скнаріної [421], М. Федунь [492], 

Т. Черкашиної [506], А. Цяпи [512]. Окремі з цих наукових розробок 

апробовані в монографічному форматі, як-от напрацювання Л. Вашків [52], 

А. Ільків [174], Н. Колошук [195], В. Кузьменка [230], Г. Мазохи [271], 

В. Пустовіт [369], М. Федунь [491], Т. Черкашиної [505]. Утім, вони 

торкаються лише окремо взятої проблеми жанру в його конкретному 

формозмістовому (текстуальному) вираженні й не ставлять собі за мету 

цілісне осмислення генології художньо-документального письма. 



10 

Водночас світове літературознавство здійснило помітний поступ у 

галузі дослідження літератури факту. Ще російська радянська наука досить 

високо підняла планку фахового прочитання нефікційних текстів, що 

засвідчили праці таких її репрезентантів, як Ю. Андреєв [6], Н. Банк [16, 17, 

18], В. Барахов [21], І. Васюченко [51], А. Гладков [91], Г. Єлизаветіна [133, 

134], А. Звєрев [151], В. Катанян [184], Ю. Манн [272], С. Розанова [381], 

А. Тартаковський [468, 469, 470], А. Урбан [487]. Ще тоді було організовано 

й кілька «круглих столів», які – в межах окресленої теми – виносили на 

обговорення онтологію, еволюцію, поетику художньо-документальної прози. 

Саме тоді у польському літературознавстві досліджувала літературу факту 

С. Скварчинська: її фундаментальна праця «Теорія листа» [546] стала 

методологічною основою для багатьох пізніших студій. Ф. Лежен [241] 

представляє французьке коло інтерпретаторів літератури non-fiction; 

англомовне дослідництво теми репрезентують Т. Д. Адамс [538], 

М. К. Блейзінг [539], С. Клайн [540], Ф. Ліоннет [542], Дж. Уолні [543], 

М. Сондерс [545], С. Сміт [547], Ш. Уорнер [549], Д. Дж. Уінслоу [550].  

Однак цілісних, системних наукових досліджень із проблем художньо-

документальної прози, які б вичерпно тлумачили її формозміст й естетичну 

природу, сьогодні не створено. Повною мірою стосується ця заувага й 

нефікційного набутку українського літературного шістдесятництва, хоч, 

безумовно, перші й доволі важливі, високопрофесійні кроки в його 

опрацюванні зроблено такими вітчизняними вченими, як М. Жулинський 

[141, 142, 143], В. Іванисенко [160], М. Ільницький [175, 176], 

М. Коцюбинська [213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222], 

Г. Касьянов [183], В. Моренець [307, 308], М. Наєнко [315, с. 261–314, 316], 

В. Панченко [344, 345, 346], Г. Райбедюк [372, 373, 374], Т. Салига [396], 

Е. Соловей [436, 437, 438, 439], Л. Тарнашинська [461, 462, 463, 464, 465, 466, 

467], праці яких із проблем шістдесятництва набули методологічного 

характеру. Дисертаційна робота має на меті систематизацію й узагальнення 

попередніх напрацювань учених і вироблення на їхній основі авторського 
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бачення проблем онтології, ґенези, жанрової природи нефікційної прози 

українського шістдесятництва.  

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

Дисертація виконана як індивідуальний проект в руслі наукової теми 

кафедри історії української літератури та компаративістики Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка в межах 

міжкафедральної науково-дослідної теми «Поетика і типологія літературних 

жанрів» (номер державної реєстрації 0111U006707; керівник – доктор 

філологічних наук, професор О. В. Кеба). Тема дисертації затверджена на 

засіданні вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка (протокол № 4 від 31 березня 2011 року) та уточнена на 

засіданні вченої ради Кам’янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка (протокол № 1 від 26 січня 2017 р.). 

Мета дисертаційної роботи полягає в системно-аналітичному вивченні 

метажанру художньо-документальної прози українського шістдесятництва як 

сегмента цілісного літературного процесу другої половини ХХ – початку 

ХХІ століття.  

Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:  

– систематизувати теоретичні й літературно-критичні погляди на жанрові 

особливості нефікційної прози, визначити її художньо-документальну 

природу; 

– виробити критерії літературознавчої рецепції нефікційного набутку 

українських шістдесятників; 

– проаналізувати художньо-документальні твори покоління Руху Опору 

як метажанрове явище;  

– вирізнити такі основні жанрові моделі новітньої літератури факту, як 

щоденник, мемуари, автобіографія, записки, лист, некролог, усна 

оповідь, простежити їхні модифікаційні тенденції; 
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– реконструювати культурно-історичне тло письменницького буття доби 

шістдесятництва, схарактеризувати екзистенцію творчої особистості в 

умовах загроженого існування, зумовленого тиском тоталітарно-

ідеологічної системи; 

– з’ясувати осмислення шістдесятниками проблем творчої лабораторії 

письменника, творчого процесу своєї доби; 

– схарактеризувати літературно-критичні візії представників протестного 

покоління, їхні оцінки творчості Т. Шевченка, Лесі Українки, 

В. Свідзінського, П. Загребельного, Гр.Тютюнника; 

– окреслити ставлення шістдесятників до соцреалізму як офіційної 

ідеологічної доктрини, зокрема на прикладі творчості О. Корнійчука; 

– висвітлити поетику різножанрового нефікційного письма митців-

шістдесятників, закцентувати його основні стильові координати. 

За об’єкт дослідження обрано художньо-документальний набуток 

протестного літературного покоління 1960-х років – твори А. Горської, 

М. Горбаля, Богдана і Михайла Горинів, І. Дзюби, В. Дрозда, І. Жиленко, 

Р. Іваничука, Ігоря та Ірини Калинців, С. Кириченко, Є. Концевича, 

Р. Корогодського, М. Коцюбинської, Л. Лук’яненка, В. Марченка, Р. Мороз, 

В. Овсієнка, Д. Павличка, В. Підпалого, М. Плахотнюка, М. Руденка, 

Є. Сверстюка, І. Світличного, Н. Світличної, В. Симоненка, В. Стуса, 

Л. Танюка, Гр. Тютюнника, В. Чорновола, В. Шевчука; а також мемуарні 

збірники, присвячені письменникам-шістдесятникам М. Вінграновському, 

Є. Гуцалу, В. Діденку, М. Коцюбинській, Н. Марченко, Б. Нечерді, 

В. Підпалому, І. Світличному, В. Стусові, О. Тихому, Гр. Тютюннику, 

З. Франко. 

Предметом дослідження є художньо-документальна специфіка, 

поетика й генологічні особливості нефікційної літератури, її функціональна 

актуалізація у творчості шістдесятників. 

Теоретико-методологічну основу дисертації складають праці 

вітчизняних і зарубіжних учених із проблем генології та теорії художньо- 



13 

документальної прози: Р. Барта, М. Бахтіна, Т. Бовсунівської, О. Галича, 

Т. Гундорової, Л. Ґінзбург, Ж. Дерріда, Ж. Женетта, Ю. Коваліва, 

Н. Копистянської, М. Коцюбинської, В. Кузьменка, Ю. Лотмана, Г. Мазохи, 

В. Пустовіт, Ж.-П. Сартра, С. Скварчинської, Е. Соловей, Ю. Тинянова, 

Ю. Топорова, М. Федунь, Т. Черкашиної. Інтеграцію літератури факту в 

самототожну площину метажанру досліджуємо, спираючись на наукові 

розвідки О. Бурліної, Б. Іванюка, Ю. Подлубнової, Р. Співак, Н. Лейдермана, 

О. Стужук, А. Ткаченка. Історію і теорію українського літературного 

шістдесятництва інтерпретуємо в контексті ґрунтовних наукових розробок 

Г. Касьянова, М. Коцюбинської, О. Обертаса, А. Русначенка, Е. Соловей, 

Л. Тарнашинської.  

Специфіка матеріалу й характер поставлених завдань зумовили вибір 

методів дослідження. Основним в дисертаційній роботі став системний 

метод, необхідний для дослідження змістовно-формальних ознак художньо-

документальної прози як цілісності. Застосування культурно-історичного 

методу дозволило розглянути художньо-документальну прозу в контексті 

суспільно-політичних змін й ідеологічних зрушень епохи, типологічний метод 

посприяв виявити її спільні та відмінні риси в аспекті жанру й поетики. 

Структурно-наратологічний метод залучений з метою розкриття і 

тлумачення оповідної манери нефікційного письма. 

Наукова новизна. У дисертаційній роботі вперше обґрунтовано 

концепцію метажанрової моделі нефікційної літератури, науково осмислену 

й вмотивовану на матеріалі художньо-документальної прози українського 

шістдесятництва, з’ясовано ґенезу, генологічну типологію й модифікаційні 

тенденції, оригінальну поетику цього типу письменства. Зокрема зараховано 

до жанрів нефікційної літератури усну оповідь. Систематизовано й 

узагальнено критерії та засади рецепції й інтерпретації нефікційного тексту в 

цілому; водночас закцентовано специфічні особливості художньо-

документальної прози шістдесятників на рівні змісту і форми творів, їхніх 

жанрових експериментувань. Література non-fiction цього творчого 
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покоління вперше осягається у відносній повноті – від зародження до нашого 

часу, набуваючи при цьому культурно-історичної вмотивованості, жанрової 

кодифікації, самодостатнього творчого обрису. До наукового обігу вводиться 

значна кількість незнаних або маловідомих текстів із метою створення у 

перспективі цілісної парадигми національного літературного процесу другої 

половини ХХ – ХХІ століття. В дисертації запропоновано поділ на етапи 

розвитку художньо-документальної прози, перший з яких – ранній – включає 

тексти, творені безпосередньо в роки зародження і активного становлення 

руху. Пізній етап визначається утвердженням української державності та 

вільним творчим самовиявом письменників-шістдесятників. 

Теоретичне значення роботи. У дисертації пропонується теоретичне 

осмислення природи нефікційного тексту як метажанру, детально 

описуються художньо-стильові конструкти, котрі вмотивовують авторську 

позицію й можуть слугувати точкою відліку для подальших наукових 

розробок цієї теми. Також подано генологічну класифікацію нефікційних 

текстів, розкрито причини їх виникнення, особливості функціонування, 

розвитку, суспільної рецепції. Теоретичну вагу роботи поглиблює 

виформування категоріального апарату, який сприятиме цілісному фаховому 

осмисленню того чи іншого аспекту проблеми нефікційної прози майбутніми 

пошукувачами.  

Практичне значення роботи полягає в тому, що її висновки й 

узагальнення дозволяють поглянути на творчий набуток українського 

літературного шістдесятництва значно ширше: сфокусувати увагу не лише на 

поезії та експериментах у її царині, закцентувати не тільки на новелістичній 

та великій романній прозі з її стильовими й ідейними новаціями, а й 

усвідомити визначальний внесок цього творчого покоління у виформування 

національної нефікційної традиції як форми спротиву тоталітарній дійсності. 

Дослідження суттєво розширює сферу практичного використання літератури 

факту, зокрема в питанні впровадження її в навчальний процес з метою 

уточнення й узагальнення специфіки вітчизняного літературного розвитку. 
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Матеріали дисертаційної роботи можуть бути використані як основа для 

розробки загальних історико-літературних і теоретичних вишівських курсів, 

спецкурсів, спецсемінарів, послугують в укладанні підручників і посібників, 

написанні бакалаврських і магістерських кваліфікаційних робіт.  

Особистий внесок здобувача. Напрацьовані матеріали й результати 

дисертаційного дослідження, наукові публікації, апробація повністю є 

особистим здобутком дисертанта. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

обговорювалися на міжкафедральному семінарі «Поетика і типологія 

літературних жанрів» (керівник – доктор філологічних наук, професор 

О. В. Кеба). Ключові положення дисертації були викладені у формі 

повідомлень і доповідей під час роботи 14-ти міжнародних наукових 

конференцій: Міжнародної конференції «Універсум української релігійної 

літератури: європейський контекст» (Люблін, Польща, 2009), Міжнародної 

науково-практичної конференції «Культурно-мовне розмаїття Придністров’я 

у дзеркалі етномовних процесів сучасності» (Тирасполь, Молдова, 2010), ІІ-ї 

міжнародної наукової конференції «Слов’янські читання» (Ізмаїл, 2010), 

Міжнародної науково-практичної конференція «Кулешовські читання» 

(Могильов, Білорусь, 2010), Міжнародної науково-практичної конференції 

«Василь Стефаник та українська культура кінця ХІХ – початку ХХ ст.» 

(Івано-Франківськ, 2011), ХХ Кримських міжнародних Шмельовських читань 

«І. С. Шмельов і письменники літературного зарубіжжя» (Алушта, 2011), 

V Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми історичної та 

теоретичної поетики» (Кам’янець-Подільський, 2013), Міжнародної наукової 

конференції «Ольга Кобилянська в культурному просторі fin de siècle» 

(Чернівці, 2013), Міжнародної науково-практичної конференції «Тарас 

Шевченко і світ» (Ізмаїл, 2014), ХІ Міжнародної поетологічної конференції 

«Біографія як текст» (Чернівці, 2014), Міжнародної наукової конференції 

«Літературний процес: на перехресті глобалізаційних викликів» (Київ, 2015), 

Міжнародної наукової конференції «Україністика – минуле, сучасне, 
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майбутнє» (Брно, Чеська Республіка, 2015), Міжнародної науково-практичної 

конференції «Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний 

контекст» (Ізмаїл, 2015), Міжнародної науково-практичної конференції 

«Масова література: проблема інтерпретації, змісту і форми» (Миколаїв, 

2015); 14-ти всеукраїнських наукових конференцій: «Літературна, 

публіцистична, наукова спадщина Івана та Надії Світличних у розвитку 

національної культури другої половини ХХ століття» (Луганськ – 

Старобільськ, 2009), «Творчість В. Підмогильного на тлі розстріляного 

відродження» (Дніпропетровськ, 2011), «Фащенківські читання „Діалог і 

діалогічність в українській літературі ХІХ – початку ХХІ століття”» (Одеса, 

2010, 2011), «Феномен Василя Стуса» (Острог, 2010, 2012), «Класики і 

Поділля», присвяченій 110-річчю від дня народження літературознавця 

Г. Костюка (Кам’янець-Подільський, 2012), «Творча індивідуальність Олеся 

Гончара в українському літературному контексті» (Дніпропетровськ, 2013), 

«Документалістика початку ХХІ століття: проблеми теорії та історії» 

(Луганськ, 2007, 2013), «Тарас Шевченко – поет, мислитель, громадянин (до 

200-річчя від дня народження)» (Кам’янець-Подільський, 2014), 

«М. Коцюбинський: погляд з ХХІ століття» (Чернігів, 2014), «Творчість 

Павла Загребельного в контексті української та світової літератури» 

(Дніпропетровськ, 2014), «Феномен шістдесятництва в контексті літератури 

ХХ століття» (Острог, 2014); 2-х наукових семінарів: Першого наукового 

семінару для молодих учених пам’яті Ніли Зборовської (1962–2011) 

(Черкаси, 2012), 16-го філологічного семінару «Парадигма сучасного 

літературознавства: світовий контекст» (Київ, 2012); однієї всеукраїнської 

Інтернет-конференції: «Інноваційні методологічні стратегії вітчизняного 

літературознавства» (Кам’янець-Подільський, 2016). 

Матеріали дисертаційної роботи використовуються у викладанні 

навчального спецкурсу «Українське шістдесятництво», який читається 

студентам факультету української філології та журналістики Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка.  
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Публікації. За темою дисертації опубліковано монографію «Партитури 

тексту і духу (Художньо-документальна проза українських шістдесятників)» 

та 39 наукових статей, із них 18 – у фахових виданнях України, 4 – у 

закордонних, 17 – додаткові. 

Структура та обсяг дисертації визначається її метою та завданнями. 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних 

і фактологічних джерел (усього 550 найменувань). Загальний обсяг 

дисертації – 412 сторінок, із них – 360 сторінок основного тексту.  
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РОЗДІЛ І. 

ХУДОЖНЬО-ДОКУМЕНТАЛЬНА ПРОЗА ЯК МЕТАЖАНР 

 

 

1.1.  Проблеми рецепції та інтерпретації 

 

Поняття жанру у вітчизняному та зарубіжному літературознавстві – 

проблема, яка ще в середині ХІХ ст. постала об’єктом пильної уваги вчених. 

На сучасному етапі визначення змісту цього терміна вже узгоджено й 

вироблено більш або менш чітке уявлення про його сутність. Упродовж 

останніх десятиліть дефініцію потрактовували, намагаючись увиразнити її 

зміст, такі теоретики, як М. Бахтін, Т. Бовсунівська, М. Гіршман, Ю. Ковалів, 

Н. Копистянська, Н. Лейдерман, Ю. Подлубнова, Г. Поспєлов, А. Слюсар, 

Н. Тамарченко, І. Тюпа, В. Халізєв, Л. Чернець та ін. А все ж помітно, що й 

сьогодні теоретичний інструментарій для осягнення категорії жанру надто 

строкатий – зокрема тому, що пов’язаний одночасно з органічною 

монолітністю цієї структури, з одного боку, і рухомістю та динамічністю її 

складників, – з другого. Цей нюанс чітко виділяє літературознавець 

Н. Тамарченко, наголошуючи: «В обох випадках – і в канонічних і 

неканонічних різновидах – жанр непросто репродукує або готову і незмінну 

структуру, або принцип, що породжує все нові і нові власні варіації, – 

принцип творчого вибору однієї з альтернативних можливостей створення 

цілого в кожному його аспекті. Одночасно він є безпосередньою формою 

літературної самосвідомості» [365, с. 70]. Ще один жанротвірний процес 

акцентує Ю. Ковалів: «Важливим моментом існування жанрів вважають їх 

синтез – невід’ємну від процесів диференціації загальну тенденцію таких 

структур до цілісності, єдності та взаємозв’язку, до поліжанрової системи, 

генетично зумовленої вродженим синкретизмом мистецтва й настановою 

письменства на узагальнене художнє осягнення довкілля» [193, с. 44]. Таким 

чином, генологічна проблематика і сьогодні особливо актуальна. 



19 

У розмаїтті тлумачень жанру схиляємося до дефініції, запропонованої 

Н. Бернадською, яка постає з фахового осмислення напрацювань інших 

учених: «Жанр – це художнє ціле, у якому взаємодіють домінантні 

(сукупність ознак, які охоплюють різні рівні твору – від композиційного та 

мовного) й змінні (система гнучких і варіативних елементів структури) 

ознаки. Перші з них забезпечують кістяк будь-якого жанру, другі – його 

модифікацію, залежну від мислення, світовідчуття, психології окремого 

письменника, а також своєрідних естетичних, історичних, національних рис 

літератури певного періоду» [33, с. 238].  

Виникнення все нових різновидів і модифікацій жанру засвідчує 

невпинність творчого пошуку митців, їхню здатність брати за основу «старші 

жанри» (Ю. Тинянов) і формувати з них різні варіації, розкриває генологічну 

здатність жанру до оновлення. Постійне оновлення в координатах жанрології 

стимулює письменницькі інтенції, а жанрові новотвори повсякчас 

заповнюють лакуни літературного процесу, спонукаючи й авторів художніх 

творів, і читачів, і дослідників до розширення горизонту уявлень у цій сфері, 

до осмислення нових принципів конструювання й реконструювання жанрової 

цілісності. Відзначимо, що літературознавці часто не встигають всеохопно 

реагувати на генологічну варіативність жанрових форм, унаслідок чого 

більші або менші сегменти (твори, групи творів) письменницького набутку 

перебувають у жанровій невизначеності, не досить глибоко прочитуються, 

що не сприяє повному осягненню їхньої естетичної природи, художньої 

інформативності, оригінальності.  

Водночас сучасні дослідники літератури у складній системі її жанрових 

форм добачають генологічні утворення, які складно вписуються в загальну 

схему усталених і загальновизнаних норм. Тут уже не йдеться про жанрові 

інваріанти, оскільки за своїми формозмістовими характеристиками такі твори 

ніяк не кореспондують із нормами генологічної матриці. Вони виходять за 

межі усталених родів і видів письменства, далі оновлюються, вимагаючи, 

зокрема, архітектонічної невимушеності, особливої сюжетної динаміки. 
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Можна спостерегти, що, об’єднані спільним предметом художнього 

зображення, ці літературні форми трансформуються в категорію наджанру 

(Ю. Подлубнова радить розрізняти в його системі «мегажанр» і «метажанр» 

[362]), постають повноцінними генераторами й репрезентантами особливої 

мистецької ідеї, водночас – дають новий матеріал для осмислення.  

Довгий час твори з «невизначеною генологією» вчені відносили до 

проміжних жанрів, особливо при цьому не заглиблюючись у їхню художню 

своєрідність і не пояснюючи її. Проте на зламі 70-х –80-х років ХХ ст., 

зокрема – під впливом опублікованих тоді праць М. Бахтіна («Проблема 

мовленнєвих жанрів» та ін. [29]), у яких він говорить про мовленнєві 

(первинні) й літературні (вторинні) жанри, їхню складну взаємодію та 

формулює поняття металінгвістики; праць Ю. Тинянова («Ода як 

ораторський жанр» та ін. [482]) із предметним формально-історичним 

заглибленням ученого у світ літературних норм і моделей, російська школа 

теоретиків дедалі активніше вводить в окреслене змістове поле поняття 

метажанру. Із початком 2000-х рр. термін набуває поширення і в українській 

жанрології (Т. Бовсунівська, О. Галета, А. Ткаченко, М. Ткачук, О. Стужук). 

Такі теоретичні нововведення були зумовлені природним розвитком наукової 

свідомості, однак не можна твердити, що сьогодні пошуки вчених щодо 

проблеми метажанру вже остаточно викристалізувані й тим більше 

вичерпані, адже навіть чіткого визначення цієї важливої формозмістової 

категорії поки що не сформульовано. Тож цілком слушним є зауваження 

Б. Іванюка, який стверджує: «Поняття метажанру ще не набуло стійкої 

змістовності і потребує подальшого професійного осмислення, а тому 

можливі розбіжності у його визначенні і тлумаченні» [244, с. 324].  

Як відзначає Ю. Подлубнова, в російській літературознавчій науці 

склалися принаймні три фундаментальні «метажанрові» концепції, які 

належать Р. Співак, Н. Лейдерману, О. Бурліній [362], і не можна не 

наголосити, що підходи ці між собою доволі різняться.  
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Так, Р. Співак залучає це поняття до характеристики філософської 

лірики, стверджуючи: «Під метажанром ми розуміємо структурно 

виражений, нейтральний щодо літературного роду, стійкий інваріант 

багатьох історично конкретних способів художнього моделювання світу, 

об’єднаних спільним предметом художнього зображення» [442, с. 54]. У 

площині своїх наукових пошуків авторка доводить функціонування 

метажанру в трьох аспектах – філософському, феноменальному й 

типологічному. Філософську структуру метажанру Р. Співак розглядає в 

триродовій єдності й трактує як зображення «дійсності в структурі 

всезагального»; феноменальну описує як предмет художнього відтворення 

предметів, подій, явищ, внутрішніх станів, де процес зображення позначений 

різносторонньою єдністю. Натомість крізь призму типологічної 

метажанрової структури, на думку дослідниці, предметність художнього 

віддзеркалення світу фокусується найхарактерніше: події, факти, явища 

розглядаються у визначених автором загальних межах і стосуються різних 

чинників людського буття (моральних, соціальних, ідеологічних, 

фізіологічних, ментальних) у зіставленні з чужорідною сферою, яка 

сприймається як художня єдність. Вияви феноменального й типологічного 

метажанру, «взаємоперетинаючись», дають «художнє моделювання явищ, 

сприйнятих з того самого погляду, під одним кутом зору». «Але у 

феноменальному метажанрі, – твердить дослідниця, – опозиція перебуває 

всередині об’єкта, що моделюється, і передає його внутрішні суперечності, 

або ж реалізується в зіставленні основного об’єкта зображення з низкою 

інших, як правило, протилежних, іноді ворожих центральному об’єктові» 

[442, с. 55]. Водночас у типологічному метажанрі, наприклад, сюжетотвірні 

опозиції мають морально-побутове, соціальне, ідеологічне наповнення. Вони 

виникають із зіставлення багатьох об’єктів зображення, однаково цікавих для 

автора, або з однорідних особливостей одного об’єкта зображення, що 

повторюються в різних варіантах. Р. Співак зосереджує увагу головно на 

мотивному зрощенні, яке дозволяє вести мову про метажанр як «цілісну 
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позародову структуру»; її наукові відкриття цікаві в плані синкретизму ідей, 

думок, авторських сентенцій. Такий підхід дає змогу в конкретному тексті 

бачити неоднозначні смислові площини, інтенції до трансцендентності. 

Н. Лейдерман виводить свою метажанрову концепцію з уже 

зауваженого нами твердження Ю. Тинянова про існування «старших 

жанрів». Метажанр трактується сучасним дослідником російського 

письменства як певний «провідний жанр», котрий є своєрідним підґрунтям 

для генологічних модифікацій. А відтак вибудовується жанровий ланцюг, 

завдяки чому увиразнюється жанрове нарощення, яке веде до побутування 

жанрів у жанрі. Класичним прикладом метажанру є, зокрема, запропонована 

Ю. Тиняновим ода, котра може слугувати зразком жанрового канону, 

породивши так звані «молодші» жанри: гімн, панегірик, дифірамб, лист 

повчального характеру. Як ще один взірець метажанру Н. Лейдерман 

розглядає роман із його жанровими розгалуженнями: епопеєю, хронікою, 

пенталогією, що на тлі літературного процесу дає змогу відстежити 

найрізноманітніші трансформації й модифікації цього жанру. У цьому 

ланцюгу добачаємо і роман у віршах, роман-притчу, роман-сагу, роман-

виховання, телероман, епістолярний роман. Досліджуючи такі формозмістові 

зміщення, вчений водночас і застерігає: «Однак метажанр будь-якого 

масштабу має розглядатися як змісто-формальна єдність, де певному рівню 

„укрупненого” аналізу змісту повинен відповідати адекватний йому рівень 

аналізу форми, або, що одне і те саме, абстрагування від конкретної жанрової 

форми, потрібно на тому ж рівні визначати її змістовність» [243, с. 138]. 

Дослідник наголошує, що метажанр – це композиційна основа світообразу, 

який створюється в межах літературного напряму чи течії і є концептуальним 

стрижнем усталеної жанрової системи. А втім, концепція художнього 

моделювання світу, властива метажанру (чи основному жанру), властива і 

конструктивно близьким та периферійним жанрам; вона зумовлює образне 

осягнення дійсності відповідно до пізнавально-оціночних можливостей 

представників літературних напрямів, шкіл. У своїх дещо пізніших працях 
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Н. Лейдерман говорить і про ліричний метажанр, сутність якого полягає в 

принципі «гніздування» тематично споріднених генологічних виявів (їх 

названо «жанровими оркестрами»), завдяки чому досягається універсальна 

картина поетичного світу. Окремо йдеться про соцреалістичний метажанр як 

псевдохудожній, вульгарно-агресивний у своїй нормативності, 

сконструйований із нашарування класових доктрин, ідеологічних догм, 

тенденційності, принципів партійності тощо [242]. 

О. Бурліна свою концепцію метажанру засновує на способах реалізації 

поставленої художньої мети, вважаючи ядром цього генологічного 

утворення: «Метажанр – це спосіб функціонування методу в культурі, коли 

досвід засвоюється не через суворий кількісно-якісний прийом, не через 

жорстко визначені ознаки твору, а через концептуальну позицію, через 

загальні просторово-часові стосунки» [43, с. 45]. Свою метажанрову модель 

науковець уписує в інші суспільно-історичні рамки, в культурному просторі 

яких художній твір виявляє свої видозмінні ознаки, і трактує її як 

просторово-часовий тип цілісного твору. Хронотопічні важелі, на думку 

дослідниці, відіграють значну роль у нашаруванні формально-змістових 

чинників, які фокусують погляд на розрізненнях у понятті. Водночас 

цілісним явищем постає система різнородових понять, міжжанрових 

утворень – не тільки в літературній площині, а й у синтезі мистецьких 

різновидів – живопису, музики, скульптури, архітектури, графіки. У цьому 

контексті метажанр кваліфікується О. Бурліною як «провідний жанр» епохи, 

оскільки дозволяє бачити мистецтво як духовно-матеріальне досягнення 

людської цивілізації в одновимірності, як явище єдине і неподільне, котре 

синтезує й абсорбує мистецькі досягнення сучасності з надбаннями 

попередніх культурних епох. Концептуальну роль метажанру як «ідейно-

тематичного врощення» О. Бурліна розглядає на матеріалі комсомольської 

поезії й акцентує домінантну роль його в структурі ліричних жанрів соц-арту. 

Відзначимо, що позиція дослідниці не всіма науковцями сприймається 

однозначно: зокрема, Ю. Подлубнова радить тлумачити «комсомольську 
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поезію» («ленініану», «сталініану») як «неконвенціональне наджанрове 

утворення», в основі якого лежить «не так структурна, як культурно-

тематична ознака»: «Якщо й можна назвати ці явища метажанрами, то слід 

додавати уточнення „неконвенціонального типу”. Такі явища, безумовно, 

вимагають особливого вивчення й класифікації» [362].  

Таким чином, оглядаючи понад 30-річну метажанрову історіографію, 

культивовану передусім на ґрунті російської науки, пересвідчуємося, що 

узгодженого підходу до розуміння поняття поки що немає. Дослідники вужче 

або ширше узмістовлюють цей термін, залучаючи його на власний розсуд до 

висвітлення складних, масштабних, історично протяжних, тематично чи 

генетично специфічних літературних явищ, як-от: метажанр – це 

автобіографії, афоризми, біографії, бурлеск, детектив, драматичний етюд, 

літературна казка, медитація, мемуари, пастораль, подорожі, суґестії, 

фантастика, філософська лірика, щоденник. Б. Іванюк добачає в такій 

практиці надання «метажанру значення жанрового методу» й слушно 

наголошує: «Метажанр – позародова жанрова ознака, яка зумовлює 

типологічну подібність різних жанрових форм» [244, с. 322]. Таке утворення, 

за його переконанням, веде до міжродових і міжжанрових змішувань у 

рамках одного твору, накладання жанрових матриць, синтезу тем, ідей, 

образів. Але дедалі активніше вченими колами артикулюється думка про 

метажанр як жанрове зміщення, міжтекстове зрощення, котре дифузується в 

авторський наратив і сприймається як одне ціле, стає основою нових 

художніх макромоделей. Саме такі підходи стають важелями до новітніх 

визначень метажанру.  

Зупинімося більш детально на осмисленні проблеми молодшим 

поколінням жанрологів, зокрема вже згадуваною дослідницею 

Ю. Подлубновою, у працях якої добачаємо переконливі для нас аргументи й 

науково вивірені висновки. Питання міжжанрової єдності порушувалися 

дослідницею, зокрема, в доповіді «Жанр і метажанр: до проблеми 

розмежування» під час роботи Міжнародної конференції «Літературні жанри: 
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теоретичні підходи в минулому та майбутньому. VII Поспєловські читання» 

(22–23 грудня 2005 р., Московський державний університет імені 

М. В. Ломоносова). Тут авторка відмежовується від думки про метажанр як 

тільки видове узагальнення, стильове чи тематичне нашарування і пропонує 

розглядати це поняття ще й як позародову структуру, диференціальна ознака 

якої – міжжанрове синтетичне утворення. Амбівалентний підхід до 

пояснення метажанру в такому разі проявляється як врощення у тканину 

художнього твору позалітературних елементів – психологічних, 

філософських, ідеологічних; як дифузії у структурі одного твору різнорідних 

стилістичних елементів. Вона зауважує, що, «крім позародової 

спрямованості, метажанр вирізняє прагнення вийти за рамки літературного 

простору в іншу, більш широку систему координат» [362]. Метажанр у такий 

спосіб розмиває традиційне розуміння жанру, виходить в іншу систему 

теоретичного осмислення. На прикладі фольклорних жанрів, зокрема казки, 

Ю. Подлубнова окреслює низку метажанрових перетворень, які вповні 

підтверджують її припущення: казка → казка-поема, казка-п’єса, казкова 

повість. Теза про видові й тематичні взаємонашарування в метажанрі 

(соцреалістичному, філософському) дослідницею не заперечується, однак 

ключовою в її концепції є думка про те, що «основу метажанру може 

складати набір різнорідних елементів, літературних і позалітературних, 

затребуваних епохою» [362]. А відтак це складне літературне явище 

сприймається як синтетичне утворення, що проявляється як цілісність. 

 Погляди російських науковців у теорії метажанру знайшли своє 

продовження й розвиток у дослідженнях українських літературознавців. Так, 

однією з перших у кінці 1990-х рр. це поняття застосовує Е. Соловей у 

монографії «Українська філософська лірика»: спираючись на напрацювання 

Р. Співак, вона окреслює особливості, які вирізняють філософську лірику в 

системі ліричних жанрів. Такими метажанровими маркерами дослідниця 

вважає універсальні закономірності буття, його медитативну природу, 

специфічний предмет зображення, суб’єктну організацію світу, пізнання 
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сутнісних проблем людського існування. Ці виміри в структурі поетичних 

мікрообразів набувають розгалужень, у зв’язку з чим архетипні конструкції 

виявляють схильність до видових і тематичних нарощувань, що призводить 

до творення нових образів. Е. Соловей підкреслює, що такого роду константи 

є сталими і для епічних та драматичних родів – за умови виразної 

присутності філософської домінанти в їхній структурі. Відтак і 

сприймаються вони як явище не лише літературне, а й філософське: «Саме 

цей „ряд” філософських модифікацій різних жанрів і пропонується іменувати 

філософським метажанром: безвідносно до літературного роду чи виду 

зіставлення таких творів може бути і необхідним, і результативним» [439, 

с. 17].  

У близькому ракурсі – як видовий різновид у структурі метажанру – 

розглядає художню фантастику в одній із перших українських дисертацій із 

цієї теми О. Стужук – «Художня фантастика як метажанр (на матеріалі 

української літератури ХІХ–ХХ ст.)» (2006). «Нами запропоновано 

тлумачення художньої фантастики як метажанру, – пише авторка. – <…> У 

вузькому значенні метажанр – це своєрідна система жанрів з рядом 

характерних ознак. Ми виходимо з ширшого розуміння, яке частково 

сформулювала Р. Співак, спираючись на праці М. Бахтіна: це «„структурно 

виражений, нейтральний щодо літ[ературного] роду, усталений інваріант 

багатьох іст[орично] конкретних засобів худож[нього] моделювання світу, 

що об’єднуються заг[альним] предметом худож[нього] зображення” <…>. 

Беручи це визначення за основу, водночас вносимо в нього корективи з 

погляду розуміння художньої фантастики як метажанру, об’єднаного не 

лише загальним предметом художнього зображення (зовнішній аспект), а 

насамперед способом художнього вираження (внутрішній аспект), що 

випливає з особливого типу естетичного мислення-відчуття та художнього 

бачення» [446, с. 5]. У цьому ключі під кутом зору генетично специфічних 

генологічних явищ О. Галета пропонує розглядати літературну антологію як 

один із видових різновидів у структурі метажанру [70, с. 122–139]. 
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Проте є серед вітчизняних дослідників і такі, які добачають у 

метажанрі міжродове та міжжанрове змішування – з відповідними законами 

художньої взаємодії; тлумачать його як особливий витвір, який потребує 

індивідуальних підходів до його оцінок і розгляду. Приміром, у розумінні 

Ю. Коваліва, метажанр – це «позародовий жанр, що охоплює та зумовлює 

інші жанрові форми» [254, т. 2, с. 30]. О. Галич пропонує більш широке 

узагальнення поняття, наголошуючи, що «метажанр – це таке синтетичне 

міжродове і суміжне утворення, що має ознаки всіх трьох літературних родів, 

а також дотичних до них жанрів науки та мистецтва, об’єднаних за певною 

ознакою» [76, с. 27]. Ці теоретизування дефініюють метажанр як наджанрову 

структуру, котра вимагає синтезування різнорідного художнього матеріалу, 

його оформлення в єдину формозмістову цілісність, що творить художню 

єдність. 

Дещо інший погляд на проблему метажанру пропонує Т. Бовсунівська. 

Дослідниця використовує, ідучи за М. Бахтіним, термін «меніппея», узятий 

на позначення Меніппової сатири, який у першооснові своїй означав 

поєднання віршів і прози, збагачене елементами сатири й комізму, 

пародійності, філософських роздумів, фантастичних елементів. На матеріалі 

роману «Лісовий цар» французького письменника М. Турньє вона осмислює 

поняття роману-меніппеї – із властивим йому нанизуванням фабул, вільним 

поводженням із сюжетом та введенням філософського й пригодницького 

контексту, додаванням вставних новел, оповідань. «Можна сформулювати 

ще одну ознаку сучасної меніппеї, – відзначає дослідниця, – це 

метажанровість, тобто прагнення охоплювати в тексті всі можливі жанрові 

елементи, всі жанри. Меніппея виявляється площиною співфункціонування 

багатьох відомих нам жанрів, для неї не існує перешкоди на шляху до 

адаптації того чи іншого жанру, все мотивується лише потребою вираження 

змісту» [38, с. 407]. Висновки дослідниці є цілковитим підтвердженням 

існування ще одного метажанрового різновиду, який повноцінно вписується 



28 

в змістове русло напрацювань українських і зарубіжних учених і дає 

можливість розуміти складність цього художнього явища. 

На наше переконання, оперте на критичне осмислення й узагальнення 

теоретичних напрацювань із проблеми метажанру багатьох учених, 

правильно буде трактувати це поняття і як особливу новочасну образну 

модель світу або частин його, структурною особливістю якої є жанровий 

синкретизм, ускладнена архітектоніка, заснована на авторській здатності 

до освоєння мистецького, буттєво-літературного зокрема, досвіду. 

Метажанр як мистецький феномен вважаємо виявом неосинкретизму нашої 

доби, котрий спонукає дослідників виробляти новітні методології для його 

вивчення. Цьому утворенню, як одностайно вважають дослідники, 

першочергово властиве художнє зміщення, синтетичне зрощення (художніх 

прийомів, стилів, тем, мотивів, ідей) у межах конкретного художнього 

явища, у зв’язку з чим метажанр кваліфікується як особлива художня 

конструкція, котра вбирає та адаптує різножанрові й комунікативно 

різносферні елементи. 

У структурі метажанрових конструкцій помітна роль відводиться 

художньо-документальній прозі. Література non-fiction усіма своїми 

характеристиками якнайкраще вписується у формат метажанрових матриць. 

Водночас – через генологічну інертність – протягом тривалого часу такі 

твори перебували в розряді «проміжних жанрів», залишаючись поза увагою 

літературної критики й фактично на марґінесі літературного процесу. На них 

чіплялися ярлики меншовартості, неповноцінності, посередності, а науковці 

не поспішали брати «невизрілий матеріал» за об’єкт дослідження, віддаючи 

перевагу усталеним літературним родам і жанрам. Дослідникам поки що не 

вдалося виробити методологічну базу щодо аналізу й інтерпретації таких 

творів, бракує теоретико-понятійного апарату для їх повноцінного фахового 

коментування. Ті ж наукові праці, які в останні роки з’явилися з проблеми 

художньо-документальної літератури, з одного боку, справедливо 

наголошують, що вона перебуває поки що на етапі свого становлення, а з 
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другого, – самі позначені виявом «першопрохідництва» – слабкою 

теоретичною базою, нерозробленою дослідницькою стратегією, описовістю. 

Підхід до осмислення художньої документалістики з позиції традиційних 

жанрів письменства чи журналізму не сприяє пізнанню цього явища, 

оскільки не скерований на його органічні естетичні, образні, інтенційні 

виміри. Натомість у наджанровій літературній площині вони займають своє 

осібне місце. Так віднаходять свою органічну інтерпретаційну нішу наукова 

фантастика, детективи, есеїстика, публіцистика, художньо-документальна 

проза.  

Художньо-документальну літературу трактуємо як метажанр, оскільки 

вона виявляє різножанрові сегменти, оформлені в єдине й завершене художнє 

ціле. У її межах викристалізовується своя система жанрів, які повною мірою 

функціонують лише в цій генологічній матриці. За нашим спостереженням, 

слід розрізняти такі жанрові різновиди художньо-документального 

письменства, як епістолярій, мемуари, щоденники, записки, автобіографія, 

некролог, усна оповідь. Безумовно, цей перелік може бути продовжений. 

Однак уже тепер усвідомлюємо можливість несприйняття нашої позиції з 

боку окремих вітчизняних дослідників, зосібна творців інших жанрових 

концепцій. Приміром, О. Галич всі вищеокреслені нами генологічні 

утворення зараховує до мемуарних [80, с. 40–48]. Такої ж думки 

дотримуються й В. Пустовіт, М. Федунь, Т. Черкашина, про що йдеться в 

їхніх монографічних дослідженнях; до цієї позиції схиляються й інші 

вітчизняні дослідники. Однак дозволимо собі не погодитися з такими 

підходами вчених, оскільки заакцентовані наджанрові модифікації жодним 

чином не вписуються в систему лише мемуарних жанрів. Усі вони можуть 

існувати повноцінно й окремо і є незаперечним свідченням жанрових 

взаємодій, реконструкцій, перекомпонувань у своїй новій якості.  

У вітчизняному літературознавстві поки що немає ґрунтовних фахових 

досліджень із цієї проблеми, однак з’явилася низка публікацій, які 

засвідчують інтерес науковців до художньої документалістики і зокрема її 
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жанрової природи, типології. Насамперед у поле дослідницької практики 

потрапила мемуаристика як різновид аналізованого метажанру. І тут знову 

варто відзначити тісну взаємодію українських і зарубіжних академічних кіл, 

зокрема апелювання до російського вченого К. Кирилової, авторки 

кандидатської дисертації з теми «Мемуаристика як метажанр та її жанрові 

модифікації: На матеріалі мемуарної прози російського зарубіжжя першої 

хвилі» (2004) [186]. Вітчизняні вчені (О. Галич, Н. Мажара, І. Савенко) у 

своїх працях доводять, що література спогадового формату є повноцінним 

метажанровим утворенням. О. Даниліна й А. Руденко до рангу метажанру 

долучають автобіографію. Водночас жоден із науковців не бере на себе 

сміливість стверджувати, що в цілому художньо-документальну прозу слід 

прочитувати як «наджанр» (метажанр), а вже стосовно нього мемуаристика, 

епістолярій, щоденники, записки, автобіографія, некролог, усна оповідь – 

генологічні модифікації, розгалуження матричної структури зі специфікою 

жанрових відмінностей. Але, впевнені, що до такого визнання метажанрової 

природи художньо-документальної прози українська наука з часом прийде. 

Усі без винятку жанри художньо-документальної прози сприймаються 

як метажанрові утворення, і їхньою квалітативною особливістю є 

міжжанровий синтез – здатність поєднувати своє «первинне» і «вторинне» 

(набуте в перекомбінуванні) формозмістове наповнення. Синхронно 

накладаючись, різнорідні мовно-літературні структури творять єдиний текст, 

і це дозволяє сприймати такий твір як художньо довершену цілісність. 

Метажанр у художньо-документальній прозі – це насамперед розгалужена 

система жанрів літератури non-fiction, для якої характерне поєднання 

суб’єктивної нарації із документальною основою, базованою на житті й 

мистецькому досвіді автора. Вона повноцінно функціонує, 

взаємодоповнюючись, створюючи цілісний текст, підпорядкований вимогам 

художнього задуму автора. Крім наративу автора, який обрамлює в цілісність 

художньо-документальний текст, добачаємо тут і прямі його цитації з інших 

творів, найчастіше поетичних або прозових; включення таких жанрових 
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різновидів, як щоденник, епістолярій, мемуари, нотатки, некролог. Тут не 

йдеться лише про якийсь окремий жанровий різновид, – генологічне 

змішування проявляє себе в найрізноманітніших варіаціях. До прикладу, в 

мемуаристиці нерідко зауважуємо епістолярні, щоденникові врощення, 

досить часто додаються сюди і спогади. Натомість у щоденниковому 

дискурсі найчастішими є долучення авторського тексту, його прозових чи 

поетичних уривків, власних спогадів. Співмірність чужого тексту визначити 

складно, а втім, автор, інтенціонально скерований на художню мету, на 

власний розсуд добирає необхідний чужорідний матеріал, прагнучи надати 

нового художнього звучання. Такий принцип художньої побудови Ж.-

Ф. Ліотар моделює як мовні ігри, виходячи з вимог і настанов епохи 

постмодернізму. За його словами, «система робить свій внесок у розвиток 

усіх мовних ігор (навіть якщо вони не звільняють від канонічного знання), 

розпізнання цих ігор; вона прагне перевернути повсякденний дискурс у 

певного типу метадискурс: буденні висловлювання виявляють схильність до 

самоцитації і відтворення різноманітних прагматичних тверджень, які 

необхідно все ж опосередковано співвідносити з дотичним до них 

актуальним повідомленням» [252, с. 149]. 

Художньо-документальному метажанру в системі мовних ігор властиве 

міксування різногалузевих текстів. Зокрема, в його структурі нескладно 

віднайти фольклорні жанри, художній переклад, наукові (квазінаукові) 

цитації, матеріали засобів масової комунікації, діалектне, сленгове, жаргонне 

мовлення, арготизми. Вони активізують звучання авторської нарації, 

використовуються для підсилення ключових моментів тексту, виокремлення 

найважливіших його фрагментів. Зрідка трапляються знакові символи, як-от: 

малюнки, схеми, окремі мітки й емблеми, закодовані позначки. Натрапляємо 

на них здебільшого в текстах, які за екстремальних умов були передані до 

друку і мали слугувати певному суб’єкту якоюсь важливою інформацією. У 

зв’язку з цим їм приписується особлива комунікативна (а почасти й 
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культурно-історична) роль: наголосити на архіважливості кодового письма, 

закладеного в символах, акцентувати його значущість.  

Документальний метажанр, який постає на перетині літератури, 

есеїстики й документалістики, викодовує свою власну художню систему, 

семантично осібне асоціативне поле, котре пояснює природу цього 

наджанрового явища. Художньо-документальна література виформовує 

оригінальну жанрову матрицю, за визначенням Б. Іванюка, – «структурний 

інваріант жанру, генетично зумовлений комплекс найбільш усталених ознак, 

що залишаються атрибутивними впродовж усього історичного життя 

жанру» [167, с. 11]. Незважаючи на композиційну непостійність, цей наджанр 

уже утвердив свій художній каркас, який засвідчує його доцентрову 

скерованість, є певним виявом нормативності художньої документалістики. 

До розряду метажанрової атрибутики, яка, власне, і формує загальну 

матрицю, відносимо такі ознаки: суб’єктивність, ретроспекція, основаність 

на факті, хронотопічний чинник, концептуальність. Водночас, приміром, для 

мемуарного наративу визначальною особливістю є двоплановість 

художнього віддзеркалення дійсності і т. ін. Жанрова матриця, постаючи 

нормативним варіантом документального метажанру, сприймається як 

комплекс стійких елементів, його найхарактерніших стильових та жанрових 

ознак, які забезпечують взаємозв’язок композиції цієї художньої структури з 

проблематикою твору та його іншими змістовими складниками. Особливістю 

жанрової матриці – як одного з варіантів жанру (фактично й метажанру) – є 

непохитна унормованість, чітка атрибутивна стабільність, закріплена часом 

та історичним досвідом, що чітко проглядає в художньо-документальній 

канві твору і проявляє цілісність жанрової художньої моделі. 

Жанрова матриця синтезує в собі прикметні ознаки жанрової 

модальності. На цьому, зокрема, наголошує Ю. Ковалів, підтримуючи 

твердження Б. Іванюка. «Жанрова модальність – наративна, лірична, 

драматична, – за Ю. Ковалівим, – полягає у вираженні відношення змісту 

твору до об’єктивного (зовнішнього, внутрішнього) світу, вказує на 
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тематичну характеристику художньої моделі залежно від установленої нею 

вірогідності зображення, власне його можливості або необхідності» 

[193, с. 41]. У структурі документального метажанру ця модальність виконує 

здебільшого тематичні функції, які за своєю природою традиційно тяжіють 

до унормованості й сприймаються як дещо умовні. Зазвичай для художньо-

документальних творів виявом такої атрибутивності є акцентування на 

ключових етапах життєтворчості письменника, увиразнення його 

егоцентричності, схильності до об’єктивного передавання авторського 

задуму. У підсумку ці чинники взаємодоповнюються іншими атрибутивними 

характеристиками метажанру (концептуальність, хронотопічність), які 

диференціюють жанрову матрицю документального тексту і визначають його 

цілісність. Цей процес відбувається як своєрідне прирощення теми до змісту 

твору (і навпаки) в допустимих художніх межах документального метажанру 

і засвідчує характер, причини, можливості їхнього ототожнення.  

Жанрова модальність виявляє генологічну типологію, що, зокрема, дає 

змогу простежити схильність метажанрових структур до опосередкованої 

подібності, а то й спорідненості. Художньо-документальна проза виразно 

оприявнює змістову генологічну єдність документальних жанрів. Спільність 

жанрових рис у системі метажанру є спонукою для групування їх в одне 

типологічне ціле. Формально-змістові ознаки, які визначають сутність такої 

прози, дозволяють типологізувати їх за модальною спрямованістю, що 

водночас виявляє їхню типологічну близькість і дає змогу розрізняти їх. Тут 

насамперед проявляє себе атрибутивний план документальної прози, його в 

одних випадках домінантні, а в інших – затінені жанрові характеристики. 

Проте об’єднавчим тлом слугує стійка змістова ознака документалістики, у 

метажанровій системі якої вже визначають функціональні різновиди.  

У цій тріаді – модальність, матриця, типологія – невід’ємною 

складовою є жанрова домінанта як «визначальна жанрова характеристика 

твору, його жанрова концепція» [167, с. 10]. Для художньо-документальної 

літератури такою незмінною властивістю є природна здатність одного жанру 
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безперешкодно контактувати з іншим, його органічна відкритість до 

«всотування», взаємонакладання найрізноманітніших генологічних сегментів 

у межах цілісності твору. Цей процес пояснюється прагненням письменника 

охопити й пов’язати в одне ціле всі можливі міжродові та міжжанрові 

компоненти, структурувати їх у завершений текст. Такі твори постають як 

поліжанрові художні утворення з незмінною атрибутивністю пластичної 

багатошаровості. Вони формуються шляхом генологічної дифузії, завдяки 

чому один жанр вільно співіснує з іншим, зазнаючи водночас украплень, 

доповнень, нашарувань жанрової структури в контексті цілісної моделі. А 

значить, у структурно-семантичному полі художньо-документальної прози «в 

чистому вигляді» не може існувати жоден із жанрів, – тільки їх більш або 

менш «укомплектовані» комбінації. 

Жанровий канон у документальному метажанрі, на відміну від 

традиційних жанрів, відсутній: художньо-документальний текст повсякчас 

тяжіє до жанрових трансформацій, набуваючи в такий спосіб наджанрових 

модифікацій. Якщо конструкція жанру традиційно обумовлена й наперед 

визначена, то, на відміну від неї, метажанрова структура сприймається як 

поліморфна. В. Саєнко з цього приводу слушно зауважує: «Це твори, 

неканонічні з погляду жанрової полісемії: в них сходяться автобіографія і 

мемуаристика, витончена художня проза і точність документалістики, 

параболічність і особливого роду дидактичність (сказати б, – педагогічність), 

візійність і ліризм, словесна майстерність і вигадлива наративність, 

щоденниковість і ще щось, котре залишається поза кадром наукової 

обсервації, оте „трохи більше”, що надає шарму індивідуального бачення 

світу у філософських вимірах, крізь призму безкінечності…» [383, с. 101]. Як 

уже було сказано раніше, цю нетиповість метажанрових змістоформ 

зауважила й Ю. Подлубнова, радячи науковцям послуговуватися для їхньої 

характеристики поняттям «неконвенціональності», що й позначує вихід за 

межі норм і традицій. Поліморфні художньо-документальні твори, таким 

чином, повсякчас руйнують жанровий канон, перебуваючи в безперервному 
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пошуку все нових і оригінальних образно-сюжетних, композиційних, 

мовленнєво-виражальних способів утілення змісту та водночас 

підштовхуючи автора до пошуку «невнормованих», модерно-ігрових 

зокрема, підходів у побудові таких утворень.  

Виявом неконвенційності художньо-документальної прози є наявність 

у її структурі жанрів-вставок, специфічних «композиційно-локалізованих 

формувань» (Ю. Ковалів), які постають уже її незмінним компонентом. 

Органічно вписуючись в авторську нарацію, ці врощення повноцінно 

функціонують і сприймаються як влучне її доповнення, що є довершеною 

художньою цілісністю, своєрідним прийомом, на якому свідомо акцентує 

автор. Цілком незалежні жанрові «включення» в метажанровій структурі 

особливо характерні для об’ємних документальних полотен, однак можуть 

бути і складником значно менших жанрових різновидів. У художньо-

документальних конструкціях роль жанру-вставки найчастіше виконують 

внутрішньожанрові форми – листи, мемуари, щоденникові записи. Проте 

документалісти ніскільки не ігнорують і, здавалось би, чужорідні вставки, 

серед яких власна й чужа цитатна мова, публіцистичні роздуми, наукові 

вкраплення, прилучення фольклорних і журналістських жанрів. Таке 

художнє змішування засвідчує відкритість жанрів до взаємного виповнення й 

унормованого співіснування. 

Явище локалізації жанрів у художньо-документальному метажанрі 

спричинює появу нових текстових утворень, які Ю. Барабаш кваліфікує як 

твори-симбіонти. Досліджуючи синтетичну (подвійну) природу 

«Щоденника» А. Любченка, вчений наголошує на новітній жанровій 

трансформації, унаслідок якої неуникним робиться процес «народження 

нових жанрів-„симбіонтів”», котрі, разом із тим, виводять думку за межі 

поетики, «наштовхуючи на міркування про виявлену в цій двоскладовості 

авторову психологічну двоїстість, прихований телеологічний підтекст твору, 

більшою чи меншою мірою усвідомлену цілеспрямованість» [19, с. 107]. До 

творів-симбіонтів науковець В. Саєнко відносить, наприклад, «Повість про 
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сімдесят літ» А. Дімарова, добачаючи в ній жанровий синкретизм [383]. Це 

поняття актуалізується в публікаціях молодшої генерації вітчизняних 

літературознавців – Є. Генової, Н. Чиж, М. Цехмейструк. Таким чином, 

термін, який широко застосовується в медичних, біологічних науках, набуває 

своєї змістовності і в гуманітаристиці, означуючи літературні твори 

поліжанрового функціонування. 

Отже, метажанр у письменстві активно виявляє себе як повноцінна 

художня структура з відповідною системою видових розгалужень, 

стилістичних і композиційних прийомів, мовних технік. У системі таких 

утворень вагомий шар становить художньо-документальна проза, яка 

особливо виразно виявляє ознаки метажанру, репрезентуючи його такими 

генологічними різновидами, як епістолярій, мемуари, некролог, нотатки, 

подорожні нариси, щоденники, автобіографія, усна оповідь.  
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1.2. Типологія жанрових форм прози-nonfiction 

 

Сучасна художньо-документальна проза, переживаючи небувале досі 

піднесення, надійно утверджується в системі літературно-мистецьких 

координат. Дедалі більше пересвідчуємося, що з проміжних літературних 

жанрів, як протягом кількох десятиліть її прийнято було кваліфікувати, вона 

перетворюється в самостійну, повноцінну метажанрову конструкцію зі 

своїми прикметами поетики на змістовому, композиційному, сюжетному 

тощо рівнях. Література такого типу демонструє «доцентрову усталеність» 

(Б. Іванюк) в системі жанрології, що у свою чергу зумовлює формування 

низки підформ у цих межах – носіїв типологічних ознак метажанру і 

водночас диференційованих за певною особливістю. Як спостерегли 

науковці, жанрова система здебільш передбачає «синхронний взаємозв’язок 

окремих жанрів, <…> зумовлений багатьма чинниками, серед яких 

основоположним виступає ціннісний кругозір історичного типу людини», але 

оскільки такий «критерій за змістом виявляється історично рухомим», то 

мусимо «розглядати жанрову систему не тільки в синхронічному, але й в 

діахронічному напрямі» [244, с. 201].  

Художньо-документальна проза виразно демонструє художню єдність 

співпідпорядкованих найрізноманітніших елементів і компонентів, які 

формують сутність і забезпечують цілісність цього літературного явища. А 

втім, і за умов тісної взаємодії простежуємо повсякчасну рухливість 

(динамічність) жанрових меж у системі. До подібних обставин привертає 

увагу дослідників Н. Копистянська: «Жанрова система динамічна не лише 

тому, що вона постійно поповнюється новими компонентами, а й тому, що 

усередині її постійно проходить переміщення і її компоненти не рівнозначні 

як фактори, що створюють систему» [201, с. 63–64]. Вона також наголошує 

на внутрішньо жанрових зсувах, що, зрештою, ведуть до появи нових форм у 

жанровій системі.  
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За відносної непорушності концептуального змісту метажанрових 

форм художньо-документальна проза активно культивує у своїй системі їх 

різновиди. Наразі можемо говорити про епістолярій, мемуари, щоденник, 

автобіографію, нотатник, некролог – як такі, що набули формозмістової 

усталеності й не викликають недовіри в літературознавчих колах. Їх, 

безумовно, можна поділити на «старші» та «молодші» жанри, оскільки 

динаміка літературного розвитку спонукає до повсякчасного генологічного 

оновлення, що постає як безупинний процес. Відносно недавніми художньо-

документальними жанровими формами є записні книжки, репрезентовані як 

нариси та есе; найстаршими й досі вельми активними – листи, мемуари, 

щоденники, автобіографії, некрологи. «Пізніші» жанри часто сприймаються 

як похідні від них. Слушною з цього приводу є думка Н. Копистянської: 

«Одні, відіграючи головну роль в певний період розвитку літератури, стають 

елементом її кістяка (термін Бахтіна), а інші так і залишаються тимчасовими, 

„випадковими” елементами у цей період, але вже в наступний на них може 

базуватися нова система» [201, с. 64]. Таке тлумачення вповні стосується 

художньо-документальної прози, відображає її діалектичну системну 

сталість, з одного боку, а з другого, – відкритість, яка дозволяє вбирати у 

свою структуру різні жанрові форми.  

Сьогодні маємо цілу низку (синонімічних) жанрових означень 

художньо-документальних творів – документальна література, література 

факту, non-fiction, соціографічне письмо (Міклош Саболчі), нефікційна 

література, і вже сам цей факт указує на синтетичність аналізованих 

художніх утворень, їхню генетичну багатошаровість. 

Українська художньо-документальна проза особливого збагачення 

набула в епоху шістдесятництва і постшістдесятництва (остання фаза 

брежнєвського застою, етап перебудови, новітній час). Вітчизняні та 

зарубіжні дослідники (О. Галич, Н. Колошук, М. Коцюбинська, М. Кораллов, 

Г. Мережинська, Ю. Овсянников, В. Пустовіт, М. Федунь, І. Шайтанов) 

указують, що саме в цей період накреслився поступ у розвитку такої 
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літератури, пов’язаний насамперед із суспільними демократичними 

процесами, утворенням на пострадянському просторі суверенних держав, що 

дало змогу письменникам зі зняттям ідеологічних шлюзів позбутися 

тоталітарного пресингу й вільно висловлювати свою, довгий час 

замовчувану, мистецьку позицію. Особливо добре слугує цей шар літератури 

внутрішній – моральній – потребі митців зафіксувати події недавньої історії, 

очевидцями й учасниками яких вони були, донести до сучасників усю правду 

про них. Проте не менш інтенсивно розвивалися метажанрові форми 

(епістолярій, рідше щоденник, автобіографія, записник) і в умовах 

ідеологічного тиску, що говорить про сміливі прагнення їхніх авторів 

виражати особистісну й творчу позиції, непорушно відстоювати неперехідні 

цінності й пріоритети. До появи художньо-документальної прози долучилися 

українські письменники-шістдесятники, учасники руху опору, дисиденти, 

колишні в’язні сумління, репресовані автори, інші свідки доби, передусім 

люди творчих професій, а то й пересічні громадяни. 

Найпродуктивнішими жанровими формами 1960-х рр. слушно вважати 

епістолярій, щоденник, мемуари. Літератори їх активно розвивають у власній 

творчості, з одного боку, обираючи таким чином модель фіксації суспільно-

особистісного досвіду, а з другого, – реагуючи через них на внутрішню 

потребу відтворити власні переживання, неспівмірні з викликами часу, 

виробити спосіб психологічної стабілізації як відповідь на зовнішній тиск. 

Культивування передусім зауважених форм художньо-документального 

метажанру стало потребою імпліцитного самовияву творчої особистості, її 

реакцією на придушення авторського «я», можливістю бути собою і 

долучатися до мистецьких процесів, незважаючи на владний тиск і 

різноманітні перешкоди. Зупинімося на цьому більш детально. 

У найважчих умовах літературної праці активізувалася епістолярна 

творчість українських шістдесятників. Цей генологічний різновид у 

розмаїтті художньо-документального жанру є одним із найдавніших. Листи 

писали безпосередні учасники вітчизняного руху опору в умовах духовного 
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пресингу та жорстокої цензури, так чи так торкаючись у них родинної, 

творчо-мистецької, суспільно-політичної сфер життя. Наразі ці «фіксатори 

доби» сприймаються як віддзеркалення тогочасних ідеологічних векторів, 

широкої панорами культурно-мистецького руху, висвітлюють різнопланові 

вподобання та смаки обох сторін листовної комунікації – адресатів та 

адресантів. З’являючись на світ за тотального стеження, шантажу, загрози 

життю кореспондента, вирушаючи до «реципієнта» без будь-якої певності 

стосовно їх отримання, листи все ж донесли до нас ту надзвичайно цінну 

інформацію, яка стосується важливих історичних і духовних реалій. У цьому 

зв’язку М. Коцюбинська слушно зауважує: «Осмислення цих епістолярних 

свідчень і „сповідей” дає змогу ізсередини (підкреслення М. К. – О. Р.) 

зрозуміти добу, побачити її діячів як живих людей, розвіяти міфи, відкинути 

інсинуації і, навпаки, поставити заслону спробам канонізації» [216, с. 77]. 

Дослідниця говорить про особливу прикмету епістолярію шістдесятників – 

інформативність, завдяки якій ми і маємо можливість ідентифікувати добу 

та її характер, інтелектуально зануритися в епоху, таку багату на грані 

буттєтривання. 

Незважаючи на вкрай несприятливі умови творення і безповоротні 

втрати, епістолярій шістдесятників досить добре зберігся. Сьогодні багато 

що з його корпусу видрукувано в Україні (насамперед той масив, який став 

відкритим із розсекреченням архівів КДБ) і є доступним дослідникові. Проте 

чимала частина епістолярію залишається неопрацьованою, зберігаючись у 

відсторонених від наукового доступу державних, приватних та родинних 

архівах. Безумовно, з часом і вони потраплять у поле зору вчених. 

Взірцями жанру можна вважати листи до рідних, друзів, знайомих 

І. Світличного, В. Стуса, В. Чорновола, які сьогодні найповніше осмислені 

літературознавцями. У цьому ряду варто розглядати й щемливі послання з 

ув’язнення В. Марченка під назвою «Листи до матері з неволі». Окремим 

виданням опубліковано листування братів Валерія та Анатолія Шевчуків – 

«Розмова з ворожим підслухом», у якому зібрано адресації з табору і в табір, 
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де перебував ув’язнений Анатолій упродовж 1966–1971 рр. Під грифом 

«табірного епістолярію» слід розглядати й «Листи з-за ґрат» М. Гориня, і 

листування З. Красівського з членом міжнародної амністії А. Акагоші 

«Перегук двох над безвістю», і двотомник І. Сокульського «Листи на 

світанні». Найбільш промовисто епістолярні контакти 1960-х рр. 

представлені діалогами: М. Коцюбинська – З. Геник-Березовська, І. Жиленко 

– В. Дрозд, Є. Сверстюк – Ю. Луцький, І. Світличний – Ігор та Ірина Калинці. 

Недовготривалим або фрагментарним (через причини особисті й ідеологічні) 

було листування В. Симоненка з дружиною, А. Горської з П. Заливахою, 

М. Коцюбинської з Е. Соловей, З. Красівського з А. Акагоші, Б. Нечерди з 

М. Рильським, В. Підпалого з І. Гнатюком. Подібно можемо кваліфікувати й 

епістолярні контакти В. Марченка та Є. Сверстюка, Гр. Тютюнника й 

Ф. Рогового та ін., які були короткочасними, спорадичними. Велику 

пізнавальну й мистецьку цінність в аспекті інформаційного виповнення 

епістолярної панорами доби становлять поодинокі збережені або й одиничні 

за фактом свого існування епістолярні контакти шістдесятників із 

побратимами, рідними, близькими та знайомими (як-от листи В. Симоненка 

до А. Махині, В. Діденка, М. Сома, Б. Антоненка-Давидовича, Г. Кочура; 

Б. Нечерди до Б. Олійника, Д. Шупти; А. Горської до В. Вовк і под.).  

Епістолярний масив 1960-х рр, попри деяку недовпорядкованість, 

ґрунтовно висвітлений у низці літературознавчих досліджень, що з’явилися в 

останнє десятиліття – після виходу друком того чи іншого листування. 

Методологічною підосновою для таких наукових розробок є праці 

С. Скварчинської, М. Коцюбинської, В. Кузьменка, Г. Мазохи, Л. Вашків. 

Їхні монографічні видання засновують термінологічну базу, яка дозволяє 

проводити подальше наукове вивчення епістолярію. Список досліджень із 

проблеми доповнюють кандидатські дисертації Г. Гайович, Н. Загоруйко, 

В. Кузнецова та ін. 

На наше переконання, листи шістдесятників – це повноцінний 

генологічний різновид художньо-документального метажанру, хоч досі й не 
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втратило своєї наукової ваги твердження про те, що епістолярій – це один із 

жанрів мемуаристики. Приміром, В. Пустовіт, спираючись на попередні 

напрацювання О. Галича й інших учених, наполягає на тому, що «українська 

мемуаристика складається не лише з листів, а й із щоденникових записів, 

письменницьких записників, нотаток, літературних портретів та некрологів», 

а втім, «саме листи цікавлять дослідників найбільше» [368, с. 277]. Наша ж 

позиція полягає в тому, що названі дослідницею жанрові форми – це 

піджанри художньо-документального метажанру, і для цього є свої 

аргументи. 

У контексті художньо-документальної прози розрізняємо кілька 

тематичних груп листів шістдесятників, упорядкованих хронологічно. 

1. Епістоли раннього шістдесятництва, які через хронотопічну 

віддаленість є найменш збереженими й торкаються подій дохрущовської 

відлиги та мають переважно особистісний характер. Це листи В. Симоненка 

до дружини Л. Півторадні; В. Стуса до студентських товаришів 

В. Дідківського, А. Лазоренка, І. Нижника; І. Світличного до нареченої 

Леоніди, до матері, сестри Надії, академіка О. Білецького, Ю. Барабаша, 

Д. Павличка та ін. Із цих сьогодні вже історичних документів довідуємося 

про особистісні зацікавлення майбутніх діячів шістдесятницького руху, про 

джерела формування їхніх естетичних смаків та гуманістичні підоснови 

діяльності, творчості. Виразними є в листах і побутові акценти. Таким чином, 

В. Кузьменко цілком має рацію, зауважуючи, що «це були переважно не так 

літературні, як суто людські документи» [230, с. 288]. Однак цінність таких 

листів незаперечна: саме вони дають можливість відстежити світоглядну 

еволюцію митця, його шляхи пошуку себе, способів творчої самореалізації; 

це проекції авторських програм на майбутнє. 

 2. Епістоли доби короткого хрущовського потепління і нездійснених 

демократичних змін. Листи цього періоду зорієнтовані на осягнення 

культурно-мистецьких подій, організаторами й учасниками яких були 

шістдесятники. У них, зокрема, простежується активна участь літераторів у 



43 

діяльності клубів творчої молоді в Києві та Львові, виявляється тверда 

життєва позиція, чіткі моральні й громадянські пріоритети адресантів та 

адресатів. Побутові проблеми відходять на другий план, зате вигранюється 

географія руху опору тоталітаризмові – фактично всі регіони України й 

навіть зарубіжжя; виразно проступає епоха, ідеологічне ядро руху, його діячі, 

лідери; прочитуються моделі особистісної та суспільної поведінки 

сучасників. Епістолярій цього часу сповнений гуманістичним пафосом і 

передає оптимістичні настрої переважної більшості респондентів. 

3. Епістоли періоду згортання демократичних процесів та 

утвердження ідеологічної диктатури в суспільстві. Це важкий час утисків 

творчої інтелігенції – арештів і цькувань 1965 і 1972 років, постійного 

шантажу. Водночас він позначився феноменальною появою т. зв. 

дисидентського епістолярію, пов’язаного з іменами І. Світличного, В. Стуса, 

В. Чорновола, Є. Сверстюка, І. Калинця, В. Марченка, З. Красівського, 

М. Гориня, М. Мариновича та ін. Наразі можемо говорити про коло їхніх 

адресатів: вітчизняне – родичі, друзі з близького оточення, які залишилися на 

волі (С. Кириченко, М. Коцюбинська, Рита і Борис Довгані), та діаспорне 

(В. Вовк, А-Г. Горбач, Х. Бремер, І. Померанцев, Л. Плющ, ін.). На наш 

погляд, поміж усього масиву таких кореспонденцій доречно буде вирізнити 

фрагментарне внутрішньодисидентське листування, «зав’язане» на табірних 

контактах українських побратимів (наприклад, В. Чорновіл – І. Світличний, 

Є. Сверстюк, П. Заливаха, В. Овсієнко, ін.) та спілкуванні із в’язнями 

сумління інших національностей, що з ними українські дисиденти спільно 

відбували покарання: В. Стус – А. Аршакян, В. Чорновіл – М. Хейфец, 

П. Айрікян, Р. Маркосян, ін. У таких листах автори відверто заявляють про 

власну громадянську позицію, висловлюють своє розуміння подій та явищ, 

оцінюють ті чи інші культурні й суспільно-політичні реалії. М. Коцюбинська 

в одній зі своїх праць закцентовує високу місію епістолярію в умовах 

загроженості людині та свободі: «Лист – така собі „автономна” духовна 

територія, мовби й тісно пов’язана з буднями, та водночас над ними (курсив 
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М. К. – О. Р.)» [217, с. 43]. Як прикметні особливості епістол цієї групи 

назвемо практичну відсутність побутового забарвлення й наявність езопової 

мови, що покликана була донести переконливу позицію автора до широкої 

аудиторії. На другому моменті, зокрема, наголошує Г. Мазоха: «І у листах 

В. Стуса, І. Світличного, Б. Антоненка-Давидовича та багатьох інших 

„інакодумців” зустрічаються натяки й підтекстуальні алюзії та парафраз як 

на цензуру, так і на самоцензуру» [271, с. 104]. Цілком умотивовано 

сприймаються ці листи як свідчення екзистенційного буттєтривання в’язня-

адресанта, спроба його повноцінного самовияву. 

4. Епістоли шістдесятників новітнього часу, які становлять найменш 

численну групу. Ера інформаційних технологій фактично відкидає 

епістолярну творчість поза межі літературного процесу. Лист перестає 

виконувати інформаційну функцію, через вільний доступ до джерел 

інформації зникає потреба такої форми передачі надважливих повідомлень. 

Листи шістдесятників у сьогоденні коли і є, то пишуться як щось особливо 

інтимне або ж як вітання до державних, релігійних чи родинних свят. Нема 

необхідності свою суспільну чи культурницьку позицію пролонгувати через 

епістолярій. А все ж подеколи натрапляємо на листи філософсько-

культурологічного змісту, в яких шістдесятники висловлюють свої погляди 

на окремі мистецькі (або й державні) події сьогочасся, дають оцінку новітнім 

державотворчим процесам, демонструють власне ставлення до 

інтелектуальних вимірів нашого буття. Це, наприклад, листи 

М. Коцюбинської до Л. Плюща, Н. Пилип’юк; Н. Світличної до 

М. Коцюбинської тощо. 

Як відомо, лист за репресивних обставин набуває функції особливого 

індикатора експліцитного й імпліцитного буття автора, слугує 

репрезентантом його етичного, естетичного, інтелектуально-ціннісного, 

соціального тощо самовияву. Дослідникам завдяки цьому вдається 

проникнути в різні сфери буття суб’єкта мовлення й окреслити, незалежно 

від обставин, можливості його особистісної та творчої реалізації. Відтак у 
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листах виразно прочитується хроніка повсякдення мовця, його життєві 

пріоритети, світогляд, лектура, навіть вимальовується автопортрет, який 

дозволяє означити психологічні стани автора в межових ситуаціях. 

М. Коцюбинська, Г. Мазоха, І. Забіяка слушно стверджують епістолярний 

образ митця, який є значно ширшим за той, що складається внаслідок 

знайомства з творчістю письменника, й доповнюється штрихами для 

увиразнення його емоційних, психологічних, фізіологічних станів. 

Варто відзначити, що засадничо епістолярний масив шістдесятників 

неоднотипний: в одному випадку маємо справу з документальним 

біографічним матеріалом, а в іншому – з ілюстрацією літературно-

мистецького життя епохи. Це є прямою вказівкою на жанрову поліфонічність 

матеріалу дослідження. У цілому ж він віддзеркалює творчу робітню 

письменників: інформує про умови та обставини появи літературних творів, 

зовнішню спонуку до цього, залучення «внутрішніх резервів» тощо.  

Табірні листи можна кваліфікувати як епістолярний семінарій (що, 

знову-таки, скеровує їх в метажанрову парадигму), й аргументом тут постає 

факт організації через них активної інтелектуально-творчої діяльності. Так, 

зокрема, здійснювалося жваве, сповнене дискусій обговорення серед в’язнів 

вузлових літературознавчих проблем і літературних новинок. Подібно в 

невольничих умовах здійснювалась перекладацька праця дисидентів, що 

наразі сприймається як феноменальне явище епістолярного діалогу між 

автором перекладу, його рідними та майстрами перекладу, які залишалися на 

волі й могли через найближче оточення надати ув’язненому кваліфіковану 

консультацію. У такий спосіб, приміром, В. Стус перекладав Р.-М. Рільке: 

свої напрацювання він надсилав дружині, повідомляв про складнощі й 

незрозумілі моменти, а та вже зверталася за порадою до Г. Кочура, і після 

цього лист повертався до адресата з такою важливою для нього інформацією. 

Також у таборовому середовищі шістдесятників активно розвивалася 

епістолярна критика й самокритика: за відсутності інших можливостей 

відірвані від літературного процесу митці листовно висловлювали свої 
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розмисли про чужі твори й коментували свої власні. У зв’язку з цим 

В. Кузьменко доречно пропонує аналізувати табірний епістолярій із 

застосуванням терміна автокритика, який коментує так: «Це – 

висловлювання письменника про власну творчість чи про окремі твори, що 

зустрічаються в кореспонденціях митця. Здебільшого автори розповідають у 

таких листах про творчі задуми, особливості праці над твором, відповідають 

на критичні закиди своїх опонентів, рідше оцінюють твір у цілому чи 

визначають його місце у літературі (підкреслення В. К. – О. Р.)» [230, с. 157]. 

Такого змісту «листи з-за ґрат» мали своє особливе призначення і 

справедливо розцінюються сьогодні як «гуртові», адже через епістолярний 

ліміт їхні ув’язнені автори таким чином адресували власні міркування про 

свою творчість колегам «на волі», щоб скласти загальне уявлення та 

враження про написане ними. 

Як художньо-документальне явище листи шістдесятників – 

політематичні. Строкатість і розмаїття тематики особливо помітні у 

пізньому епістолярії, коли автори відсторонюються від автобіографічних 

чинників і зосереджуються на ключових проблемах, що й визначають 

основний зміст епістол. Слушними з цього приводу є міркування Г. Мазохи: 

«У кожному окремому листі того чи іншого письменника складно 

виокремити головну тему, оскільки в будь-якому з них різні теми 

виявляються взаємопов’язаними, витікають одна з одної. Однак незалежно 

від того, в епістолярному доробку українських письменників віднаходимо 

теми наскрізні і листи з певною тематикою. Під наскрізними маємо на увазі 

такі, що не лише характеризують увесь епістолярій митця, а є центральними, 

вузловими для його листування» [271, с. 102]. Тематика епістолярію 

спонукує розглядати цей масив як видове метажанрове утворення, до чого 

закликає, приміром, Р. Співак [442]. Бо й справді листи В. Стуса, 

І. Світличного, В. Марченка та багатьох інших їхніх сучасників 

прочитуються воднораз як філософський, психологічний, культурологічний, 
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соцреалістичний метажанр, а зартикульовані в них проблеми здифузовані й 

різнобічно заявлені у творчості цих діячів культури. 

Водночас епістолярна творчість українських шістдесятників – це 

метажанрова цілісність, яка повною мірою виявляє себе завдяки тому, що в 

розрізі авторського мислення взаємодіють і належним чином функціонують 

прозові та поетичні уривки з художніх творів (власних та інших авторів); 

уводяться в цей контекст вірші – оригінали з різних мов і зразки поетичних 

перекладів, зрідка залучаються нехудожні елементи, як-от рисунки, схеми, 

креслення, такі чи інші позначки. Увесь цей матеріал, однак, постає цілісною 

мистецькою змістоформою, що дає змогу розглядати епістолярій як 

генологічний різновид художньо-документального метажанру. У своїй 

сукупній репрезентації епістолярій шістдесятників чітко вигранює такі 

пошукові запити, як особистість митця-адресанта, його творчий набуток, 

слугує головним чинником корекції наукової біографії автора, водночас 

скеровуючи до залучення відомостей із психології творчості, вирізнення 

індивідуальних особистісних і творчо-стильових ознак. 

Яскравим взірцем метажанрових утворень у творчості шістдесятників є 

і т. зв. «варіації на епістолярну тему» (М. Коцюбинська). Це листи тільки за 

умовною назвою: вони не потребують адресата, радше пишуться самому собі 

та відтворюють психологію, емоційні стани автора, проектуються на бачення 

ним подій з особистого й суспільного життя. Їх варто розглядати на 

помежів’ї документалістики, оскільки маємо справу не з листами «в чистому 

вигляді», а зі свідомо порушеним епістолярним каноном. Як художнє ціле, 

вони тяжіють до мемуарів, проте – «обтяжених» щоденниковими ознаками і, 

розуміється, епістолярними. Прикладами текстів такого типу є: «З моїх 

марґіналій: над старими листами» Р. Іваничука, де наративна стратегія автора 

проглядається в синтезі епістолярних, щоденникових та мемуарних жанрів; 

«Листи самому собі» українського письменника й ученого зі Словаччини 

Ю. Бачі, котрі сприймаються як епістолярний щоденник; листи Н. Підпалої 

до чоловіка – поета В. Підпалого, адресовані йому в потойбіччя, що є виявом 
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модифікацій у площині метажанру, архітектонічним переплетенням 

генологічних ознак спогадів, щоденника й епістолярію. 

Ще одним жанровим різновидом художньо-документальної прози є 

щоденники. Належать вони до метажанрових утворень і своє художнє 

призначення виявляють у тому, щоб у хронологічній послідовності фіксувати 

важливі події з повсякденного буття митця з можливою їх констатацією й 

інтерпретацією. Їхню предметну скерованість і культурологічне значення так 

коментує М. Коцюбинська: «Щоденник реалізує свідоме чи й підсвідоме 

прагнення несфальшованої реальності. У цьому його значення як для самого 

автора (потреба осмислення навколишнього і розкіш самоусвідомлення), так 

і для читачів. Уже сама фіксація події – чи то зовнішньої, реальної, чи 

внутрішньої (емоції, суб’єктивні враження і реакції, психологічні 

самонотатки, світ індивідуальних переживань і самоаналізу) – важлива як акт 

пізнання. З цих цеглинок вибудовується образ середовища, житейська 

атмосфера, світ почувань і реакцій. Тобто автопортрет автора й образ доби» 

[217, с. 21].  

Щоденникові нотатки українських шістдесятників порівняно з їхньою 

епістолярною творчістю представлені менше, проте – як індикатор доби –

значення мають неоціненне. Активними творцями щоденникового наративу 

були В. Симоненко, Л. Танюк, Гр. Тютюнник та Р. Іваничук. Їхня діаріушна 

спадщина належно вписується в загальний метажанровий дискурс і 

сприймається в єдиному контексті з доробками таких літературних 

попередників і наступників, як Т. Шевченко, В. Винниченко, А. Любченко, 

Є. Чикаленко, М. Драй-Хмара, Ю. Яновський, У. Самчук, Ю. Луцький, 

О. Гончар, В. Медвідь, К. Москалець, П. Сорока, О. Забужко.  

У вітчизняному та зарубіжному літературознавстві єдиного підходу до 

вивчення цього художньо-документального явища поки що не вироблено. 

Проте в останні десятиліття з’явилися ґрунтовні дисертаційні роботи 

українських дослідників (Є. Заварзіна, А. Ільків, Н. Момот, Л. Остапенко, 

К. Танчин), які, орієнтуючись на теоретичні відкриття Н. Банк, М. Бахтіна, 



49 

О. Галича, Л. Гінзбург, О. Єгорова, П. Міхєєва, А. Тартаковського, здійснили 

помітний поступ у цьому тематичному напрямку. У контексті їхніх 

пошукових напрацювань щоденникова творчість мислиться як самобутнє 

художнє явище, базоване на документальній, мистецькій та вигаданій основі, 

із переважно монологічним способом викладу матеріалу, «прив’язаністю» до 

дати (не обов’язковою), суб’єктивізованою нарацією.  

О. Єгоров радить за тематико-наратологічними ознаками розрізняти 

чотири основні групи письменницьких щоденників: конструктивні, 

репродуктивні, характеристичні, некрологічні. «Перша і найчисленніша 

група, – наголошує він, – створюється методом поступового нанизування 

деталей характеру людини та її оцінок. Створений таким чином образ 

розкривається в часовій послідовності. Другий прийом образної 

характеристики зводиться до відтворення існуючої в суспільстві думки про 

людину, до якої автор щоденника вільно чи мимоволі приєднується, а його 

особисті оцінки в цьому випадку лише доповнюють або уточнюють 

соціально-психологічний портрет» [132, с. 7]. Два інших різновиди 

письменницьких щоденників автор об’єднує в одну групу, диференціюючи їх 

за дихотомічним принципом жива / померла людина. Висвітлюють вони ті чи 

інші аспекти життєвої діяльності особи, детально характеризують її 

повсякдення, вподобання, зацікавлення. 

За цією класифікацією, відомі нам щоденники письменників-

шістдесятників відносити до якоїсь однієї з названих груп нема рації, адже 

ознаки кількох (чи й усіх) різновидів у них взаємопереплітаються. Приміром, 

щоденники В. Симоненка і Гр. Тютюнника близькі до репродуктивної групи, 

однак добачаємо в них і ознаки конструктивності; у щоденниках Л. Танюка – 

так само з-поміж інших – домінує конструктивна тенденція, а от Р. Іваничук 

свої діаріуші інформаційно розпросторює в руслі всіх чотирьох названих 

груп. 

В епоху постмодернізму канони традиційного щоденника руйнуються, 

породжуючи його жанрові модифікації, як-от щоденник-містифікація 
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(«Душа при свічці» П. Сороки); філософський щоденник («Келія чайної 

троянди» К. Москальця); культурологічний щоденник («Філософія страху, 

або ж Проклятий народ» В. Медведя); щоденник іронічної прози («Спокуса 

вічністю» Н. Мориквас); епощоденник / ‘історія’-щоденник / художня 

варіація щоденника («Щоденник страченої» М. Матіос, «Кожен день інший» 

Г. Пагутяк, «Щоденник Одіссея» Т. Гавриліва, «Щоденник Горгони» 

В. Рибачука).  

Щоденники шістдесятників тяжіють до традиційного формозмісту, а 

все ж уміщують ті чи інші елементи, які спонукають нас добачити в них 

метажанрові конструкції. Скажімо, «Окрайці думок» В. Симоненка, в яких 

перший запис датується 18 вересня 1962 р., а останній – 20 вересня 1963 р., 

обриваючись за кілька місяців до поетової смерті, доречно кваліфікувати як 

щоденникові записки, оскільки автор не дотримується строгої фіксації подій, 

а висловлює здебільшого власні судження – як реакцію на впливи 

зовнішнього світу. Так, перший запис такий: «Зачинаю цей щоденник не 

тому, що хочеться побавитися у великого. Мені потрібен друг, з яким я міг 

би поділитися геть усіма своїми сумнівами. Вірнішого і серйознішого 

побратима, ніж папір, я не знаю» [418, с. 384]. У манері філософських 

рефлексій, передчуваючи ранню загибель, митець акцентує екзистенційнійну 

проблематику – висловлює своє ставлення до життєвого вибору, до смерті, 

порушує тему самотності, говорить про здатність до самореалізації. Власні 

роздуми він підкріплює фактажем, який у канві щоденниково-записникової 

нарації виглядає спорадичним. Підтверджує сказане запис від 5 вересня 

1963 р., який інформує про створення напередодні «Казки про Дурила» й 

містить роздуми про самотність і незахищеність людини у світі абсурду.  

Симоненків щоденник композиційно подібний до раннього щоденника 

Гр. Тютюнника, писаного по-російськи (вівся від 5 травня 1959 р. до 2 червня 

1962 р.). Водночас відмінними твори бачаться на метажанровому рівні: в 

Тютюнника виразний щоденниковий дискурс (зі включенням фольклорних 

записів, цитацій інших авторів); у Симоненка ці риси розмиті й невиразні. 
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Хоч і його щоденник можна розглядати як вияв метажанру, коли в єдине ціле 

зводяться філософські, психологічні, ідеологічні чинники. 

А от щоденник Л. Танюка [460] є взірцевим із погляду трактування 

його як метажанрової конструкції. Він писав цю річ упродовж п’ятдесяти 

років (від 1956-го) і доволі панорамно відтворив у ній атмосферу буднів, зі 

своєї позиції прокоментував участь митців у русі шістдесятників, виявив 

власні переконання. Притаманні йому й інші характерні для метажанру 

тенденції: увиразнення політико-культурологічних аспектів доби, які 

проектуються на режисерську діяльність митця; спрямованість у 

педагогічний, літературний дискурси. Натомість новаторською видається 

композиційна структура: всі документальні матеріали (а це листи, поезія, 

проза, наукові розвідки, фотодокументи, малюнки, схеми) митець 

хронологізує і подає як єдиний щоденниковий наратив. Матеріал 

супроводжується додатками, групується за роками, розподіляється за 

місяцями й майже поденно фіксує події авторового буття. Дев’ятий том 

щоденників, приміром, віддзеркалює особистісні та суспільні події 1964 р. із 

використанням відповідних авторських коментарів та оцінок. Скажімо, 

записи за квітень – це різножанрові твори, з яких письменник конструює 

єдиний текст. Як і властиво щоденнику, основна увага фокусується на 

важливих подіях у житті автора, які він на власний розсуд обрамлює 

жанровими вставками. У створене ним матричне поле вмонтовуються листи 

до дружини Неллі Корнієнко, епістоли від Олі Кучерявенко, І. Драча, 

В. Загоруйка. М. Міхєєв такий матеріал пропонує кваліфікувати як «змішану 

форму ведення щоденника-листування» [302, с. 69] і прикладом наводить 

листи Дж. Свіфта до коханої жінки, які склали основу його 

автобіографічного «Щоденника для Стелли». Однак Л. Танюк свої записи 

форматує у вигляді щоденника-міксу, додаючи в загальну канву різножанрові 

компоненти: власну поезію, вірші М. Вінграновського, Б. Нечерди, В. Стуса, 

наукові дослідження Б. Гориня та В. Чорновола, уривки з мемуарів 

М. Садовського, афоризми Марка Аврелія, Сааді, Вольтера, Я. Райніса та ін. 
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Включає у щоденниковий наратив письменник і позалітературні вставки, 

зокрема дружній шарж О. Довженка на В. Блакитного, портрет В. Стуса, 

репродукції полотен художниці С. Караффи-Корбут шевченківської 

тематики. Такі діаріушні нотатки сприймаються як гра з читачем і є 

прерогативою наративної стратегії Л. Танюка.  

Щоденник Р. Іваничука [166] об’єднує записи 2003–2004 рр. і 

відображає найновіші уявлення про зміст і поетику цієї художньої форми. 

Написаний він у нетрадиційній манері (хоч події марковані датами) та 

виразно віддзеркалює метажанрову нарацію. Власне, вже сама назва твору – 

«Нещоденний щоденник» – засвідчує нестандартні підходи до вияву 

авторського мислення. Припускаємо, що в генологічному плані цей текст 

можна кваліфікувати як щоденниково-мемуарну есеїстику, адже літератор, 

виказуючи свої рефлексії на злободенні події, доповнює оповідь 

коментарями, спостереженнями, судженнями, прогнозами, що містять 

суб’єктивну оцінку. Приміром, у розгорнутому записі від 14 листопада 

2003 р. автор резюмує: «Та найбільше мене турбує сьогоднішній 

літературний процес. Я похапливо читаю все, що з’являється нового на 

книжкових полицях й пильно прислухаюся хоча б до відгомону воскреслих 

дзвонів, які б провістили нову літературну епоху… Та дарма: велику 

літературу розбуджує великий час, а наш час здрібнів. Я бачу непосильні 

потуги сивочолих аксакалів, до яких належу вже і я, – сказати нове слово, 

рівносильне колишнім нашим майстер-штикам. І чи то бракує старим 

авторам здоров’я, чи не спроможні вони зрозуміти віяння – нової епохи старі 

творці у відчаї заповнюють нестерпний у своїй тягучості час повторами, 

немов знуджені в тюремному безчассі в’язні – завченими молитвами… А 

великоднього хору літературних дзвонів ще не чутно – іноді пролунає десь 

один, другий та й затихнуть…» [166, с. 83–84]. Окрім того, роздуми 

письменника торкаються найрізноманітніших суспільних і культурологічних 

проблем, зачіпають злободенні теми вітчизняної та світової історії. 
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Щоденник Р. Іваничука прикметний довільною композицією; окремі 

його записи надмірно розлогі, як розгорнуті характеристики, белетризовані 

описи подій. У канву щоденникової нарації автор вплітає мемуарні 

свідчення; поряд із фактологічним матеріалом уміщує огляди й оцінки 

політичних рухів і діячів (приміром, «новообраний» президент В. Ющенко; 

В. Чорновіл і його син Тарас (аналогія з Богданом Хмельницьким і Юрасем); 

Л. Кравчук, Л. Кучма); спорадичні літературно-критичні зауваги (про 

творчість П. Загребельного, Д. Павличка, Р. Федоріва, Н. Бічуї, В. Неборака, 

Г. Пагутяк, В. Габора), медитації на теми релігії, державності, української 

ментальності. «Нещоденний щоденник» насичений філософськими 

сентенціями стосовно добра і зла, духовності та моралі, екзистенції 

людського буттєтривання. Несистемне поєднання в ньому роздумів, спогадів, 

наукових реляцій та інших різносегментних художніх компонентів переконує 

в тому, що твір уписується в межі метажанрової конструкції. 

Щоденники шістдесятників (разом із їх жанровими модифікаціями) 

слід кваліфікувати одночасно як історичні та художні документи епохи. 

Сьогодні в них убачають альтернативні потоки інформації, адже справді 

щоденниковий дискурс дає змогу поглибити знання про добу, її характер і 

паралельно уточнити літературно-творчу біографію митця, з’ясувати його 

психологічні стани на тих чи інших етапах художньої діяльності, в момент 

написання якогось із творів. Навіть за всього суб’єктивізму, діаріуші 

насичені найдостовірнішими відомостями, оскільки писалися лише для їх 

автора, який мав на меті фіксувати події так, щоб вони гармоніювали з його 

думками й душевними порухами, не конфліктуючи з правдою життя. Звідси 

щоденники – ще й найбільш об’єктивний художньо-документальний жанр.  

Ю. Ковалів у художньо-документальному письменстві добачає три 

якісні різновиди: документальний (традиційний), літературний, 

белетризований (вигаданий) [254, т. 2, с. 593]. Щоденники шістдесятників 

радше тяжіють до першого з них – традиційно-документального, однак 

стверджувати це однозначно не слід, бо за всієї переваги документального 



54 

формату в них постійно й виразно проглядаються літературні вставки. Тож 

варто, мабуть, узяти до уваги цю зображально-виражальну «злитість» і 

говорити про змішану форму літературно-документального щоденника, де 

фактаж превалює над художніми елементами. 

Цікавим є спостереження В. Кузьменка, який в епістолярній творчості 

шістдесятників відстежує явище автокоментаря, наділеного функціями 

«свідчення митця про свій творчий процес, висвітлення самим автором 

літературного твору історії творчого задуму та його художнього втілення 

(підкреслення В. К. – О. Р.)» [230, с. 152]. Цей термін цілком надається для 

усвідомлення щоденника як феномена вільного й об’єктивного 

висловлювання в тоталітарному світі, за умов повсякчасного стеження за 

творчою людиною. Так автори могли репрезентувати написане й висловитися 

про власну творчість, запропонувати свій погляд на створене, але з 

об’єктивних причин не повно донесене аудиторії читачів, критиці. Подібні 

ознаки бачимо в пізній щоденниковій творчості шістдесятників, у доробку 

Л. Танюка, Р. Іваничука, і це дає нам можливість проникнути в їхню 

мистецьку лабораторію, віднайти можливі коди і ключі для глибшого 

розуміння літературного набутку авторів. 

Натомість зовсім немає щоденників у творчості дисидентів. Причини 

цього факту для нас зрозумілі – особливий контроль владних органів за 

діяльністю в’язнів, тотальне стеження за ними, тобто через силові перепони й 

тиск щоденниковий дискурс у таборових умовах ставав неможливим. Процес 

нотування подій повсякденного буття з відповідними рефлексіями на них міг 

стати для наглядачів актом провокації й зумовити відбирання та знищення 

літературних творів, тому його свідомо уникали. 

О. Єгоров увесь щоденниковий масив слушно диференціює за трьома 

формами просторово-часової організації, виокремлюючи при цьому 

локальний, континуальний і психологічний хронотопи щоденникарства [132, 

с. 6]. Локальна форма передбачає безпосередню участь наратора в подіях, 

про які він оповідає; континуальна можлива без участі в них автора, вона 
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часто взята з інших джерел й уведена в канву його художнього мислення; 

психологічна форма базується на душевних саморухах митця, спонукає до 

прихованого вияву його психічних станів, найпотаємніших думок, 

особистісних поглядів і постає як уможливлення релаксації, як протест проти 

абсурдного світу, як вияв внутрішньої позиції митця. Основаними на 

психологічному хронотопі є щоденники В. Симоненка, Гр. Тютюнника; 

натомість у щоденнику Л. Танюка події локалізуються за безпосередньою 

участю в них автора. Континуальний хронотоп виявляє себе побіжно і постає 

доповненням просторово-часової організації авторської думки. 

Як засвідчує аналіз проблеми, щоденники шістдесятників далекі від 

традиційного жанрового канону: в такому вигляді їх практично не існує. У 

свою чергу структурна неоднорідність цього метажанрового різновиду 

дозволила А. Ільків говорити про їхню жанрову гетерогенність. Вона 

аргументує свою думку зверненням до діаріушів Р. Іваничука й Л. Танюка. 

Ми доповнимо цей перелік іменами В. Симоненка й Гр. Тютюнника, у 

щоденниках яких також помітна неоднорідна художня природа. 

Щоденниковий наратив яскраво синтезує, з одного боку, найрізноманітніші 

міжжанрові та міжродові утворення, а з другого, – міжвидові узагальнення. 

«Крім спогадів, у текст щоденника проникають такі мікрожанри, як епітафія, 

лист, автобіографія, поезія в прозі, ескіз, а також публіцистичні жанри: 

публічний виступ, рецензія, літературно-критичний нарис, відгук, диспут, 

інтерв’ю, репортаж» [173, с. 7], – пише А. Ільків. А втім, різнорідні елементи 

цілком уживаються й навіть узгоджуються у структурі щоденника, 

підтверджуючи його статус метажанрового утворення. Якоюсь мірою це, 

звісно, розмиває жанрові межі щоденника, однак його домінантні риси 

зберігаються. 

Найпродуктивніше сьогодні розвивається мемуарна проза, значно 

випереджаючи інші документальні жанри. Цей метажанровий різновид 

окреслюємо в тематичному блоці шістдесятництва як наймолодший. Він 

вимагає від автора життєвого досвіду, оцінок подій, що минули, стали 
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надбанням історії. Навернення ж до минулого приваблює автора й читача 

тим, що таким чином можна конкретизувати епоху в усіх її цікавих для нас 

вимірах, простежити діяльність провідних діячів руху, ознайомитися з 

маловідомими фактами. М. Коцюбинська щодо цього писала: «Найцінніше в 

спогадах, як на мене, зіткнення думок, що у своїй конкретиці й 

„цюхвилинності” відбивають щось загальніше, більше, значніше. Це мовби 

„вікна”, крізь які можна зазирнути в минуле, відчути свою присутність там і 

тоді, відчути настрій моменту й збагнути його сенс, його вписаність у 

контекст дійсності і в характеристику особистості» [223, с. 3].  

Важливі свідчення про письменника, вичленовані з різноманітного 

мемуарного матеріалу про його життя і творчість, дають змогу скласти більш 

повне уявлення про нього як творчу особистість, адже фіксують малознані 

факти з біографії, доповнюють їх окремими штрихами, незначними 

деталями, що вможливлює її цілісне прочитання. У літературознавстві вже 

закріпилися й належно функціонують підходи, завдяки яким розрізнений 

мемуарний матеріал сприймається як єдине неподільне ціле завдяки 

принципам колажування, монтажу, пазлування, кадрування, мозаїчного, 

калейдоскопічного конструювання. Таким чином з одиничних епізодів 

формується цілісність конкретного авторського образу, нерідко сповненого 

різнопланових характеристик. 

У цьому зв’язку О. Галич зауважує: «Новітня мемуарна проза – це 

широка галузь документалістики, яка поки що не осмислена сучасним 

літературознавством. Тому чітко уявити її межі, а значить, сформулювати 

визначення, враховуючи рухомість жанрових кордонів, досить нелегко. До 

того ж мемуарна література, як і художня біографія, все ще знаходяться на 

стадії становлення – а значить, іде пошук власних форм, осмислення 

традицій, внутрішніх закономірностей розвитку» [80, с. 34]. Спираючись на 

праці Н. Банк, Л. Гараніна, Л. Гінзбург, А. Тартаковського, Я. Явчуновського, 

О. Галич уводить в українське літературознавство теоретично-категоріальну 

базу для вивчення художньо-документальної прози, визначає необхідний 
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понятійний апарат, пропонує власний погляд на жанрові межі такого типу 

письма. Заслугою вченого є з’ясування визначальних рис мемуарної прози, 

які він формулює і розтлумачує, виходячи з напрацювань попередника – 

Л. Гараніна [84, с. 10], і це, зокрема, суб’єктивність, або особистісне начало; 

ретроспекція; документальність; наявність двох часових планів зображення; 

концептуальність. Публікації О. Галича нині сприймаються як основа 

історіографії з проблеми; їхні положення знайшли активне застосування й 

дальшу розробку в дисертаціях І. Веріго, Т. Гажі, Г. Маслюченко, 

Л. Мацапури, В. Пустовіт, О. Скнаріної, М. Федунь. 

Увесь спогадовий корпус письменства О. Галич пропонує розподіляти 

на три різновиди: мемуари об’єктні, яким властиве художнє акцентування 

уваги на предметі зображення – подіях, людях, фактах, ситуаціях; суб’єктні, 

які вимагають від автора внутрішнього зосередження, імпліцитного 

мислення, сконцентрування лише на собі, на своїй особі; об’єктно-суб’єктні, 

які поєднують ознаки двох попередніх, виявляють авторське бачення себе і 

свого оточення та є визначальними в мемуаротворчості українських 

шістдесятників [80, с. 34]. Цілком підтримуємо таке виразне бачення вченим 

об’єкта дослідження, зокрема й тому, що невироблений термінологічній 

апарат в осмисленні мемуаристики гальмує процес її пізнання, натомість 

корегування термінології має важливе значення.  

Зупинімося окремо на дискусії щодо художності / нехудожності 

мемуарного матеріалу. Існує думка, що спогади письменників варто 

кваліфікувати як художні, натомість створені людьми іншого фаху, 

позбавлені мистецького начала, – нехудожні. На наш погляд, це хибна 

позиція, оскільки художність визначається не стільки за професійними 

ознаками, скільки за вмінням трансформувати ідеї, образи, що в підсумку 

створює відчуття довершеності, втілює задум автора, його творчу свободу, 

засвідчує оригінальність думки та вишуканість смаку. Г. Єлизаветіна, як і ми, 

відхиляє зауважену вище тезу: «Однак якщо взяти історію мемуаристики 

загалом, то, очевидно, відокремлювати якимось чином письменницькі 
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мемуари від неписьменницьких не те що неправомірно, а просто в цьому 

немає необхідності. Письменник Ж.-Ж. Руссо (до речі, він і філософ, він і 

композитор) створив «Сповідь», Ґете «Поезію і правду», Герцен «Минуле і 

думи». Це письменницькі мемуари? Припустимо. Але що дає така 

конструкція? Серед визначних пам’яток мемуарної прози можуть бути 

названі записки Цезаря і Августина, Кардано і Сен-Сімона. Звичайно, і їхні 

книги можна, мабуть, віднести до рангу „письменницьких”. Але чи не 

точніше було б сказати, що автори цих книг виявилися справжніми 

художниками у своїх автобіографічних творах, незалежно від того, яким було 

їхнє основне заняття» [133, с. 153]. Таке твердження, як нам бачиться, 

підкреслює універсальність самовираження творчої особистості, яка, 

незважаючи на професійну кваліфікацію, здатна підноситися до висот 

володіння словом й аналітичним мисленням в мемуарному, зокрема, тексті. 

Спогадова література шістдесятників сьогодні представлена 

різноманітними прозовими жанрами. Однак чітка генологічна систематизація 

мемуаристики як метажанру через її наративну неоднорідність поки що не 

вироблена. С. Розанова ще 1976 р. висловлювала сподівання на жанрове 

увиразнення мемуарного письма: «Як відомо, межі мемуарного жанру менш 

чіткі, ніж, скажімо, межі жанру оповідання чи повісті, що створює для 

укладачів відомі труднощі; однак для переважної більшості сучасних 

аналогічних видань не властиве дотримання „чистоти” жанру. Зникли або 

майже зникли томи, в яких поряд із живою мемуарною оповіддю сусідить 

публіцистична стаття, епістолярні документи, врочисті ювілейні промови або 

некрологічні замітки» [381, с. 262]. Проте ці надії не справдилися, адже й 

досі серед дослідників немає єдиного бачення жанрової системи 

мемуаристики. Дехто, приміром, не до кінця погоджується з класифікацією, 

запропонованою О. Галичем, у якій учений серед мемуарних жанрів вирізняє 

власне спогади, щоденники, листи, записні книжки, нотатки, літературний 

портрет, есе, некрологи, автокоментарі [80]. На нашу думку, надто 

подрібненим є жанровий поділ мемуаристики, розроблений М. Федунь, яка 
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багато в чому йде за О. Галичем. «До мемуарного жанру слід віднести <…>, 

– пише дослідниця, – автобіографії й автобіографічні нариси, сповіді, 

щоденники, записні книжки та нотатки й епістоли спогадового характеру, 

мемуарні некрологи, власне мемуари (спогади, спомини) військового, 

дипломатичного, мистецького, політичного, культурно-побутового та іншого 

характеру, історико-мемуарні та мемуарно-історичні, автобіографічно-

мемуарні й мемуарно-автобіографічні твори, криптомемуари, родинні 

мемуари (хроніки), подорожню літературу (описи подорожей українців 

чужиною та рідним краєм, мандрівок іноземців Україною, у т. ч. описи 

паломницького характеру), записи мемуарного плану, зроблені з уст інших 

людей, мемуарні портрети» [491, с. 41].  

Наша позиція полягає в тому (як уже мовилося раніше), що зазначені у 

складі мемуаристики жанри є незалежними генологічними утвореннями в 

системі художньо-документального метажанру і не повинні розглядатися як 

модифікації спогадів. Ми переконані, що не варто розглядати мемуарні 

різновиди за тематикою (військові, дипломатичні, родинні мемуари) як 

окремі жанри, – ліпше вести про них мову як про варіанти спогадів з 

ознаками епістолярного, щоденникового, записникового, некрологічного 

наративу. Джерелами ж іншої – хибної для літературознавця – позиції 

послугували дослідження в історичній науці, зокрема в працях істориків 

В. Голубцова [95], А. Федосова, І. Астаф’єва, І. Ковальченка [157], які 

художньо-документальну прозу кваліфікують як явище «персонального 

походження»; в подальшому ця позиція знайшла віддзеркалення в 

літературознавчих студіях Є. Бушканця [45], Л. Гараніна [84], 

Я. Явчуновського [536]. 

Висловлені міркування, що засвідчують методологічну хисткість у 

вивченні мемуаристики, підштовхують нас запропонувати власне розуміння 

жанрового поділу мемуарної прози, в основі якого вбачаємо епічну 

домінанту і генологічну множинність тексту. Увесь мемуарний масив 

класифікуємо за такими жанрами: мемуарно-документальні романи-хроніки, 
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мемуарні автобіографічні й біографічні повісті, мемуарні збірники, есе та 

нариси з їхніми численними видовими й тематичними варіантами (як-от: 

подорожні нотатки, мемуарні літературні портрети). Такий генологічний 

поділ мемуаристики, на нашу думку, дасть змогу чіткіше класифікувати 

спогадові жанри, дозволить здійснювати внутрішньожанрові розмежування в 

координатах художньо-документальної прози й уникати розбіжностей у 

виробленні літературознавчого аналізу. 

Із-поміж мемуарних творів шістдесятникам належать великі епічні 

полотна («Homo feriens» І. Жиленко; «Спогади і роздуми на фінішній 

прямій», «Не окремо взяте життя» І. Дзюби; «Люди не зі страху» 

С. Кириченко; «Найбільше диво – життя» М. Руденка; «Дороги вольні і 

невольні» Р. Іваничука «Брама світла. Батьки», «Брама світла. 

Шістдесятники» Р. Корогодського, Спогади В. Лісового», «Спогади» 

Д. Павличка), які доречно кваліфікувати як документальні романи-хроніки. 

Цим об’ємним за змістом творам властива хронотопічна циклічність викладу 

подій, послідовність їх швидкого перебігу, ритмічність зображення; 

авторська розповідь набуває новелістичної форми, членується на окремі 

розділи. Мемуарні романи-хроніки дозволяють почергову зміну епізодів, 

використовують літописну манеру письма, акцентують увагу на авторських 

переживаннях і конфліктах. Функцію сюжетотворення відіграє час, завдяки 

якому на прикладі окремої особи чи групи людей у контексті історичного 

часу розгортається багатоплановість письменницької нарації. Твори 

сприймаються як панорамна документалізація життя з деталізацією багатьох 

сторін повсякденного та особистісного побутування; авторський наратив 

набуває хронікального викладу й утілює потребу митця якнайоб’єктивніше 

віддзеркалити епоху та її характер, визначити місію свого покоління (і власну 

роль) у процесах доби. Цінні в такому контексті напрацювання 

Г. Маслюченко, яка добачає в художніх мемуарах «їхній подвійний 

тематичний центр („історія суспільства”, «історія „Я”»), необхідне для 

скріплення різнорідного фактичного матеріалу базування на останній темі, 
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принципово відкритий фінал (можна закрити будь-яку тему, крім 

вищеназваної, – живе „Я” органічно відкрите для змін і розвитку) і 

спрямованість більше на переказ та осмислення подій, ніж на їхнє 

зображення…» [287, с. 194]. 

Для найповнішої об’єктивації мемуарного письма його автори щедро 

залучають у текст художньо-документальні матеріали – щоденникові записи, 

епістолярій, записники, спогади власні й інших людей, і це характеризує твір 

як повноцінну метажанрову конструкцію, а ‘суб’єкта нарації’ моделює в 

збірний образ, сформований самочинно з різнорідних документальних 

джерел. Автор-герой мемуарного роману-хроніки постає відцентровим 

психотипом, навколо якого розгалужуються події, люди, явища, котрі 

супроводжують його від «свідомого» дитинства до моменту завершення 

твору, водночас даючи змогу читачеві відстежити схему буттєвого досвіду 

літератора. У таких творах, за спостереженнями М. Бахтіна, «структура 

цілого повторюється у кожній частині, і кожна частина завершена і 

укомпонована як ціле» [28, с. 474]. 

Споріднені своєю художньою природою з мемуарними романами-

хроніками менші за обсягом твори з невиразними генологічними межами та 

характерною однолінійністю сюжетного викладу, які доречно кваліфікувати 

як автобіографічні повісті. Для них характерне власне наративне тло, 

головний герой (оповідач) якого завдяки принципу нанизування розгортає 

виклад основних подій. Архітектонічна спрощеність дає змогу в хронікальній 

послідовності вести мемуарну розповідь, зосереджуватися на ключових та 

другорядних фактах, дотримуватися рівномірної оповідної манери. 

Прикладами тут можуть слугувати такі мемуарні тексти, як «Коловорот» 

М. Плахотнюка, «Проти вітру» Р. Мороз, «Мої спомини» М. Коцюбинської 

«Моя кунсткамера» Р. Іваничука. У їхню художню структуру введено 

різнорідні жанрові елементи, котрі набули цілковитого підпорядкування ідеї 

цілого. Порівняно з об’ємними мемуарними полотнами їхня своєрідність 

виявляється в гострому акцентуванні уваги наратора на ключових моментах 
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особистої біографії в контексті суспільних подій, у якій нагромаджуються й 

максимально суб’єктивуються авторські погляди на події та факти життя. 

Надто виразно в таких творах прочитуються психологічні чинники, які 

виявляють внутрішній світ автора та людей, котрі стають предметом його 

уваги, характеризують його життєтворчу активність, способи і 

закономірності її реалізації.  

У системі мемуарних жанрів досить добре представленими є й малі 

прозові форми. Найпродуктивніші з них – есе та нариси. Їхньою 

генологічною ознакою є невеликий обсяг та чітко виражена документальна 

основа. Цим творам властива довільна композиція, виразна зосередженість на 

окремій події чи факті, в них помітні яскраво виражена авторська 

індивідуальна позиція, помежів’я публіцистичних та художніх складників. 

Письменник не ставить перед собою завдання дати вичерпну характеристику 

особі чи явищу, а свідомо концентрується на найбільш пам’ятній події, 

якихось найвагоміших фактах зі свого життя, щоб таким чином зосередити 

максимум уваги на портреті, вдачі. Есе та нариси можна вважати найбільш 

уживаними жанрами мемуарної літератури. Інколи ці твори важко 

класифікувати за генологічними ознаками, що утруднює їх жанрову 

систематизацію. В останнє десятиліття такі тексти письменників-

шістдесятників рясно друкуються на шпальтах літературно-мистецьких 

часописів «Березіль», «Дзвін», «Дніпро», «Київ», «Кур’єр Кривбасу», 

«Сучасність». Мемуарні матеріали добачаємо і в інших журналістських 

жанрах, як-от інтерв’ю чи репортажах, друкованих у періодиці й помітно 

розбудованих на оприявненні ретроспективи. 

Сьогодні мемуарна література потребує внутрішньожанрової 

систематизації та класифікації: дослідники повинні подбати про генологічне 

розмежування чималої кількості її різнотипних зразків. А крім того, настав 

час предметно поговорити про письменницькі мемуари і мемуари про 

письменників. Цього питання, зокрема, торкається у своїй праці М. Федунь: 

«Загалом, на термін „письменницькі мемуари”, який використовуємо тут, 
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варто дивитися з кількох позицій: це – спогади, написані письменниками, 

спомини про них» [491, с. 205]. Тобто письменницькі мемуари вже певною 

мірою наукою актуалізовані, – ними зайнялася літературна критика, теорія 

літератури, але куди складніша ситуація зі спогадами про визначних 

особистостей, що вийшли з-під пера представників неписьменницьких 

професій. Цей мемуарний блок нині представлений доволі розмаїто – 

великими епічними полотнами й малими прозовими жанрами. Література 

такого зразка має спільні ознаки з іншими різновидами документалістики, які 

виявляються на жанровому, композиційному, типологічному рівнях. А тому 

цей різновид мемуарної літератури потребує особливих теоретичних підходів 

для його потрактування, відмінних від тих, якими послуговуються 

дослідники, аналізуючи письменницькі мемуари. Зокрема, поза увагою 

вчених не повинні залишатися типологічні чинники творів, які маркують 

їхню документальність.  

Мемуарних творів великого епічного формату, присвячених визначним 

особистостям, значно менше, ніж власне письменницьких спогадів. На нашу 

думку, це передусім зумовлено добре усвідомленою відповідальністю 

автора-сучасника за достовірність фактологічного матеріалу, викладеного у 

великому прозовому творі. Митці не часто спроможні охопити своєю увагою 

значний відтинок життєтворчості відомої особи, тому й не беруться за речі 

масштабні, які б віддзеркалювали «хронологію долі», натомість переважно 

зосереджуються на матеріалі, свідками або очевидцями якого безпосередньо 

були, уникаючи вимислу. Наявні ж розложисті спогадові твори про 

письменників доречно кваліфікувати як мемуарні повісті, оскільки їм 

властиві розгорнутий сюжет, акцентована однолінійність авторської оповіді, 

обмежений у часі зображуваний період та визначене коло охоплених 

авторською увагою проблем. Досить часто жанрові межі в них надто розмиті, 

й генологічний поділ сприймається умовно. Взірцями тут можуть слугувати 

спогади про В. Стуса («Птах піднебесний» С. Кириченко; «Світло людей» 

В. Овсієнка, «В українській поезії тепер більшого нема…» М. Хейфеца); про 
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В. Симоненка («Крізь болотну тишу – до весняного грому» С. Буряченка, 

«Симоненкова хода» М. Сніжка); про Г. та Гр. Тютюнників («Не зміліє 

пам’яті криниця» О. Черненко); про Л. Талалая («Я вийшла заміж за поета» 

Р. Харитонової).  

У цій жанрово-тематичній групі найбільш розлого представлені 

колективні мемуарні збірники (беремо до уваги шістдесятницький контекст і 

подаємо ці твори за хронологією публікації): про В. Стуса – «Не відлюбив 

свою тривогу ранню…» (1993); О. Мешко – «Оксана Мешко, козацька матір» 

(1995); І. Світличного – «Доброокий» (1998); З. Франко – «Зеновія Франко 

(1925–1991): статті, спогади, матеріали» (2003); Б. Нечерду – «Я жив, як міг, 

я не лукавив…»; М. Вінграновського – «Маршал Вінграновський» (2011); 

В. Підпалого – «Пішов у дорогу – за ластівками» (2011); двотомне видання 

про М. Лукаша – «Наш Лукаш» (2009, 2011); про М. Коцюбинську – «У 

мерехтінні найдорожчих лиць» (2012); Н. Марченко – «Матінка Ніна» (2013); 

про Є. Концевича – «Лицар нескореного духу» (2014); Є. Сверстюка – «На 

полі чести» (2015). Цей літературний пласт, наразі відносно новий та 

абсолютно недосліджений, вимагає доскіпливої уваги і з боку літературної 

критики, і з боку літературознавців, оскільки, до того ж, виявляє художні 

ознаки, дещо відмінні від великих мемуарних полотен.  

Відзначимо, що й мемуаристика як літературне явище – не така й 

давня. Її генетичні витоки на українському ґрунті, щоправда, дослідники 

вбачають уже в оригінальній літературі середньовіччя, зокрема в 

києворуських літописах, «Повчанні дітям» В. Мономаха, ранній 

паломницькій прозі («Ходіння» ігумена Данила), історіографічній прозі 

XVII–XVIII ст., «Автобіографії» І. Турчиновського. Інтенсивного ж розвитку 

цей жанр набуває в новій та новітній літературі, виробляючи низку 

генологічних форм і далі модифікуючись. Так, на перші ознаки спогадів про 

визначних осіб натрапляємо в критичному нарисі М. Ковалинського про 

Г. Сковороду – «Жизнь Г. Сковороды», де одночасно з оцінками творчої 
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спадщини мислителя учень і послідовник оприлюднює окремі моменти з 

його біографії, вкраплені мемуарними штрихами в текст.  

Серед мемуарних збірників першість належить колективній книзі 

спогадів про Т. Шевченка, авторами якої стали його сучасники 

А. Козачковський, О. Афанасьєв-Чужбинський, М. Костомаров, П. Куліш, 

М. Білозерський. Пізніше з’явилися збірники спогадів про визнаних 

українських класиків І. Франка, В. Стефаника, Лесю Українку, 

М. Коцюбинського. Містячи, безумовно, складник суб’єктивності, вони 

поміж тим змістовно увиразнюють епоху, деталізують життєпис митців, 

з’ясовують їхнє неперехідне історичне значення в контексті культурницьких 

зрушень доби й на фоні всього національного буття українства. І в 

радянський час подібні видання активно укладалися й друкувалися, як-от 

присвячені П. Тичині, М. Рильському, Остапові Вишні, Ю. Яновському, 

Л. Первомайському, А. Малишку, М. Бажану. Хоч ідеологічна кон’юнктура 

значною мірою наклала на них відбиток, ці мемуарні тексти вповні 

виконують свою інформаційно-пізнавальну, репрезентативну, оцінну 

функції, деталізуючи біографію авторів, знайомлячи молодше покоління 

дослідників з епохою соцреалізму, з тогочасним літературним процесом. 

Зусиллями української діаспори виходили друком за кордоном мемуарні 

збірники, присвячені пам’яті В. Стуса. 

Колективних збірників спогадів про шістдесятників, публікації в яких 

чітко витримували б мемуарну форму, небагато. Найчастіше вміщені в них 

матеріали репрезентують також і інші документальні, художні, наукові 

жанри, як-от: епістолярій, щоденникові записи, нотатники, роздуми, вірші-

присвяти, наукові розвідки, документи епохи різного характеру. Такого 

зразка видання – збірник «Алла Горська: Червона тінь калини: листи, 

спогади, статті» (1996); книга «Генерал Петро Григоренко: спогади, статті, 

матеріали» (2008); двотомник «Олекса Тихий: Думки про рідний Донецький 

край» (т. 1, 2012) та «Олекса Тихий: у спогадах, роздумах, літературі» (т. 2, 
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2012); перевидана доповнена збірка «Василь Стус: Поет і Громадянин» 

(2013). Їхні тексти об’єднує особа митця і фактаж, зібраний про неї. 

У мемуарних збірниках – непоодинокі матеріали, які репрезентують 

журналістські жанри, передусім інтерв’ю та репортажі, що в архетексті 

цілого сприймаються як усні оповіді, хоч і мусили б кваліфікуватися як 

різновид документалістики мемуарного типу. Цим творам, як правило, 

притаманні ознаки, характерні для спогадової літератури, – а саме: 

суб’єктивність, ретроспекція, сповідальність. Вони є ґрунтом для з’ясування 

чи уточнення окремих фактів біографії письменника, оскільки, як 

засвідчують спостереження, очевидці подій, найближче оточення митця в 

таких ситуаціях виступають найвиразнішими репрезентантами його творчої 

лабораторії, зосереджуються на особистому, засвідчують інтимні речі, не 

знані широкому загалу. Саме такого якісного формату – діалогізовані 

спогади «З матір’ю на самоті», які належать товаришеві В. Симоненка поету 

М. Сому та матері рано загиблого шістдесятника Г. Щербань. Подібні 

жанрові форми віднаходимо у збірниках спогадів про В. Стуса, Н. Марченко 

(зокрема її мемуарний діалог із В. Овсієнком про сина В. Марченка). 

Здебільшого матеріали, які згодом уляжуться в мемуарний збірник, були 

раніше опубліковані в періодиці: газетах, журналах, альманахах. Звідси – 

зазначення в примітках до них джерела, яке першим зробило матеріал 

доступним широкому читацькому загалу. У випадку першодруку в збірнику 

– вказується місце зберігання оригіналу рукопису. 

Спогадовим збірникам притаманні ознаки, властиві всій мемуарній 

літературі, як-от: суб’єктивність, ретроспективність, наявність двох часових 

планів зображення, концептуальність. Однак їхньою домінантною рисою є 

фрагментарність, котра виявляє здатність автора спогадів акцентувати свою 

увагу на найбільш значущих моментах у житті письменника, свідком або 

очевидцем яких він був і які вважає за необхідне оприлюднити з метою 

увиразнення психологічно-моральних, особистісних, зовнішніх 

характеристик митця. Завдяки вмотивованій логіці мислення повною мірою 
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досягається експлікована цілісність художнього фрагмента, закладена 

авторською ідеєю. Із суміші кадрів фокусується збірний образ суб’єкта 

спогадів, вибудуваний за мозаїчним принципом, завдяки чому можливе 

цілісне прочитання його життєтворчості, деталізоване ледь примітними 

штрихами до біографії. 

Цілком новаторським жанром мемуарної прози є квазі-мемуари – 

твори, в основу яких закладено умовне фактографічне тло, тісно переплетене 

з художньою уявою письменника, що дає змогу в цій наративній структурі 

впізнавати власне автора, його оточення, епоху, а водночас і домислювати дії 

та вчинки зображених постатей. Словотвірна частка квазі- говорить про 

недостовірність документального матеріалу, наявність у ньому фактологічної 

гри, вигадки, а то й фальші. Персонажі у квазі-мемуарах придумані, вони 

діють як прототипи. Але в текстових абстракціях читач, ознайомлений із 

біографією письменника, має можливість ідентифікувати і автора, й інших 

реальних осіб з його оточення. Художній вимисел у таких творах превалює 

над достовірним фактажем і вказує на те, що це речі не документальні, а 

власне художні. До прикладу, наведемо роман Ліни Костенко «Записки 

українського самашедшого», в якому реалії письменницького світообразу 

завуальовані під типові виклики епохи, свідомо звульгаризовані художнім 

мисленням свої доби. Як квазі-мемуари можемо кваліфікувати і щоденникові 

модифікації авторства Т. Гавриліва, М. Матіос, Н. Мориквас, Г. Пагутяк, 

В. Рибачука. 

Свого часу активно відстоював позицію, що мемуари – це метажанрове 

утворення, С. Машинський, зокрема, він писав: «У мемуарах поєднувалось, 

як правило, кілька жанрових різновидів: спогади, записки, щоденники, 

автобіографія. В окремих випадках мемуари є одночасно й історичним 

джерелом, і видатним твором мистецтва» [290, с. 135]. А вже в цьому на 

елементарному рівні насиченому «міксі» включалися в дію творчі закони, які 

й виплавлювали з множини жанровомонолітне ціле, до того ж різні його 

варіанти, як одну з активних експлікацій використовуючи спогадовий 
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матеріал. Тобто метажанрова система вповні складає іспит на свою 

присутність у літературі, глибоко відображаючи закономірності й тенденції її 

історичного розвитку. 

Зауважимо, що епістолярій, щоденники, мемуари варто зараховувати 

до найпродуктивніших метажанрових утворень, і цьому сприяє не лише 

об’єм цих творів, а й проблемно-тематичний спектр, яким вони наділені. 

Натомість малопродуктивними в системі метажанру бачимо автобіографію, 

автокоментар, некролог, які зрідка представлені у творчості шістдесятників, 

але в будь-якому разі вони посутньо доповнюють універсальну картину 

розвитку художньо-документальної прози цього періоду.  

Автобіографія як наджанрове утворення може бути витлумачена 

подвійно. Традиційно автобіографічними вважаються великі епічні твори з 

виразними ознаками висвітлення ключових фактів із життя особи, що 

підтверджує їхню типологічну схожість із мемуарними полотнами, з 

поденними діаріушними записами, в яких документалізуються найважливіші 

події хронопису творчої постаті. До автобіографічних відносять указані вище 

мемуарні романи-хроніки, автобіографічні повісті, есе та нариси. Цієї думки 

дотримується, приміром, Ю. Ковалів, який констатує, що «автобіографія – 

літературно-документальний жанр, головним героєм творів якого вважається 

сам автор» [254, т. 1, с. 19]. Твердження вченого, втім, розцінюємо як надто 

загальне й непрозоре, адже воно не дає чіткої оцінки літературному явищу, а 

лише приблизно окреслює його. Проблема виявляється в тому, що поруч із 

великими епічними полотнами автобіографіями вважають малі генологічні 

утворення, які здебільшого засвідчують хронологію життєвого шляху 

суб’єкта. З цих міркувань більш вивіреними і для нас прийнятними вважаємо 

сентенції А. Цяпи, який стверджує: «Українські жанрові форми 

автобіографічного письма своєрідні: найширше представлені мемуари, 

щоденники, автобіографічні романи, повісті, оповідання тощо. При цьому 

власне автобіографія тяжіє до жанрової форми малого розміру, на противагу 

зразкам західноєвропейської літератури, що сприймають автобіографію як 
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жанр об’ємний» [512, с. 6]. Подібно вибудовує свої розмисли щодо проблеми 

і Ф. Лежен: «Автобіографія – втілення самостійності усвідомленої позиції 

індивіда, його громадянської, політичної, моральної зрілості, його естетичної 

відповідальності. Це форма вкрай складна, навіть витончена, через що і 

з’являється в історії культури так пізно, фактично одночасно з 

кристалізацією у літературному житті повноцінної фігури автора» [241, 

с. 109]. Із цих міркувань літературний твір малої жанрової форми, написаний 

від першої особи, створений на об’єктивному документальному матеріалі, 

який віддзеркалює найважливіші віхи життєвого шляху письменника і 

обрамлений програмовими поглядами на імпліцитне самоспоглядання та 

експліцитне самовираження, вважатимемо автобіографією.  

Жанрові нормативи автобіографії визначаються тим, що її автор у 

хронологічній послідовності повинен чітко окреслити найважливіші віхи 

свого життєвого і творчого шляху. Сам термін «автобіографія» широко 

застосовується в канцелярському діловодстві з метою оприлюднення 

ключових фактів життєдіяльності людини та вироблення певного уявлення 

про неї. Автобіографія пишеться за визначеною схемою, характеризується 

лаконічністю викладу й достовірністю наданої інформації, відповідає нормам 

стандартизації. Письменницькі автобіографії малої жанрової форми подібні 

до цих канцелярських шаблонів насамперед своїм обсягом, однак у них 

художнє начало помітно превалює над усталеними кліше і штампами й 

дозволяє сприймати текст не як документальну довідку, а як своєрідну 

програму життя, основу морального й особистісного «самостояння» митця. 

Відповідно до жанрових вимог, звісно ж, визначальним критерієм таких 

творів є автобіографізм, який вибудовується автором на достовірному 

фактажі, з прямою вказівкою на власну чітку життєву позицію та світоглядні 

переконання. В автобіографіях літератори часто розмірковують про набутий 

життєвий досвід як прерогативу особистісного буття, визначають його як 

платформу для подальших шляхів повноцінної самореалізації, несхибності 

руху в обраному напрямку.  
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У творчому надбанні шістдесятників автобіографія як програмний 

твір буття автора трапляється, проте, нечасто, а отже, є малопродуктивною 

генологічною конструкцією. Зустрічаємо цей різновид лише в доробку поетів 

В. Діденка, Гр. Тютюнника, Б. Нечерди, В. Підпалого, В. Стуса; публіцистки 

і правозахисниці Н. Світличної. За художньою природою кожний із цих 

текстів є своєрідним, адже належать вони різним часовим пластам в історії 

шістдесятництва, виконують неоднакові функції, реалізовуючи задуми їхніх 

авторів. Водночас у літературному процесі всі названі «автобіографіями», 

окрім хронопису «Двоє слів читачеві» В. Стуса. Ці твори не слід уписувати в 

парадигму мемуарного письма, оскільки їхнє семантичне навантаження 

кардинально відмінне від змісту мемуаристики, яка ретранслює не лише 

факти життя, його тло, а й психологічні вектори поведінки митця.  

За тематичними й стилетворчими ознаками автобіографії є досить-таки 

різнорідними і цілковито можуть підпорядковуватися певному 

систематизуванню. Наші спостереження дають змогу запропонувати власну 

класифікацію письменницьких хронописів, представлених трьома 

різновидами: фактологічні, художні й змішані.  

До фактологічних варто зараховувати ранні автобіографії, що створені 

здебільшого на вимоги державницьких інституцій і відображають основні 

віхи життєвого шляху письменника. Як правило, вони позбавлені художнього 

начала, вибудувані на ілюстрованих прикладах із життя видатної особи, 

відтворюють шлях її становлення. Прикладом може слугувати автобіографія 

В. Діденка, датована 25 червня 1954 р., у якій віддзеркалюється нетривалий 

проміжок у житті тоді ще 17-річного поета. Припускаємо, що написана вона 

на запит державних органів як додаток до особової справи. Автор, 

дотримуючись стандартних вимог до укладання документа, зазначає дату і 

місце свого народження, подає відомості про трудову діяльність батьків, 

інформує про своє навчання, про власні поетичні захоплення та першодруки 

творів.  
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Стиль викладу автобіографії В. Діденка діловий, фрагментарний, проте 

цінність цього тексту незаперечна, адже автор сам виокремлює найважливіші 

події свого життєпису, що дозволяє сформувати стрижень його літературної 

біографії. Читач довідується про інтереси, смаки, вподобання В. Діденка, 

формує уявлення про першовитоки його поетичного таланту, а звідси – 

робить крок до окреслення його раннього творчо-психологічного портрета. 

Характерні особливості фактологічних хронописів – фрагментарність, 

свідома невикінченість подальшого життєвого буттєтривання, межова 

обривність незавершеного шляху. Типологічно спорідненою до вище 

наведеної бачимо створену за тією ж схемою автобіографію Б. Нечерди, яка 

відображає фактографію життя автора в молодому віці.  

Близькі до фактологічних змішані форми автобіографій, у яких факт, 

подія почергово поступаються місцем авторському художньому мисленню, 

що сприймається як своєрідне доповнення об’єктивного матеріалу, взятого з 

життя самим письменником. Такі твори хоч і зорієнтовані на певну дату у 

хронописі митця, проте поряд з цим ставлять іншу, додаткову мету: 

засвідчити акт творчої дії, підтверджений фактами із біографії і обрамлений 

певними художніми узагальненнями на кшталт роздумів про сутність 

людського існування, особистісний самовияв. Прикладами є автобіографії 

Гр. Тютюнника й Н. Світличної, у яких матеріал подається за традиційною 

схемою, однак засвідчені життєві факти розбавляються певними художніми 

сентенціями. 

Свою автобіографію Григір Тютюнник створює у розповні творчих 

сил, у ній автор хронологізує ключові віхи свого життєвого шляху. Значною 

мірою вона відповідає канцелярському шаблону, як і належить, її основною 

ознакою є автобіографізм, який перемежовується із художніми рефлексіями 

на злободенні виклики часу, свідчить про літературну перетрансформацію 

фактологічного матеріалу у художній. У такий спосіб автор чітко наголошує 

на світоглядних переконаннях, які підсилює художньо трансформованим 

життєвим досвідом. Переконує в цьому уривок із автобіографії письменника:  
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«В 1961 році написав першу новелу „В сумерки”, і „Крестьянка” її 

надрукувала. Більше нічого потім не писав: сесія, дипломна робота по 

психологічному аналізу Л. М. Толстого, словом, ніколи було писати. До того 

ж пора було заходжуватись женитися, що я й зробив цілком успішно і 

щасливо. 

Прочитав словник Грінченка і ледве не танцював на радощах – так 

багато відкрив мені цей блискучий твір. Негайно переклав свої „Сумерки” на 

рідну мову і тепер уже не розлучаюся з нею, слава богу, і не розлучуся до 

самої смерті. І все це на четвертому десятку!.. Ця щаслива подія в моєму 

житті сталася на шахті № 10 під Комунарськом Луганської області, де я 

викладав у вечірній школі російську мову та літературу, а жінка українську 

мову та літературу. Там же сталася ще одна щаслива подія – жінка народила 

мені сина Михайла. Одного Михайла замордували, може, хоч другому 

поталанить жити по-людському. Об цім тільки і молю господа-бога» [480, 

с. 23–24]. 

У чомусь схожа, навіть близька за манерою викладу автобіографія 

Н. Світличної, написана літераторкою вже в зрілому віці як підсумковий 

документ життя. Тут використано звичну схему компонування хронопису, за 

якою простежуються життєві події, трудова та громадська діяльність, 

радянський і американський періоди життя. Автобіографічний наратив 

закцентовує витоки не згодної з абсурдною дійсністю незламної 

громадянської позиції жінки: впливи на формування її світогляду 

батьківського виховання й авторитету брата Івана та власне чітке 

усвідомлення прямолінійності незалежно від зовнішніх обставин буття. Твір 

сприймається як автобіографія-нарис, де основна увага загострюється на 

реальних фактах, що їх авторка кваліфікує як наскрізну проблему, 

вичленовану з особистісних та суспільних чинників буття. Автобіографія 

Н. Світличної не потребує фабульної завершеності, натомість може 

сприйматися як підґрунтя для роздумів про неї як особистість та про те 

суспільно-політичне середовище, в якому доводилося перебувати. Значущим 
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тут постає геопросторовий чинник: у хронологічній поетапності в тексті 

закцентовано місця локального проживання авторки – Половинкине (місце 

народження), Старобільськ (навчання в середній школі), Харків (навчання в 

університеті), Половинкине (працевлаштування в медучилищі Старобільська, 

робота бібліотекарем у рідному селі), Київ (переїзд до брата, входження в 

коло нонконформістської інтелігенції), Донбас (робота в складі групи 

художників-монументалістів), Київ (арешт), Мордовія (ув’язнення), Київ 

(після ув’язнення), переїзд у США та постійне там проживання. Крізь призму 

такої деталізації, услід за життєписом авторки, окреслюється епоха, характер 

мислення цілого покоління, на тлі якого вимальовується психологічний образ 

наратора як репрезентанта доби. 

Зовсім в іншій стильовій манері написані автобіографії В. Підпалого 

та В. Стуса. В автобіографічному письмі цих літераторів домінує художнє 

начало, яке до певної міри руйнує традиційні канони жанру. Створені в час 

повного самоусвідомлення й твердо визначеної життєвої позиції їх авторів, ці 

твори радше несуть вагоме смислове наповнення і сприймаються як своєрідні 

коди для усвідомлення себе й своєї подальшої поведінки. Письменники 

відходять від звичної схеми датування важливих біографічних записів і 

акцентують лише ключові моменти, які вплинули на їхню подальшу долю. 

Так, наприклад, описані дитячі роки і батьківське виховання виявляють 

систему цінностей, у яких закладалась основа переконань особистості, 

злютованість її устремлінь у світі, незалежно від впливу зовнішніх чинників. 

Митці добре усвідомлюють своє призначення і підтверджують несхибну 

відданість обраному шляху – «світу діянь», за М. Бахтіним. Найважливішими 

конструктами світогляду за таких обставин бачаться викристалізувані ідеали, 

стійкі переконання, незворушність позиції; усі вони розглядаються в 

координатах екзистенційної проблематики. К. Дуб діяльність митця за таких 

умов розглядає в площині автобіографічного синергена, який нашаровує 

поліаспектні можливості творчої особистості: «Синерген – онтологічно 

завершений життєвий, автобіографічний час. Це – життєво-творчий світ 
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письменника, завершений у певний часопросторовий, історично визначений 

доленосний момент. Це – все коло життєвих вражень, порухів думки, 

імпульсів, асоціацій, логічно вивершених у його естетичній концепції світу й 

людини й цілісно втілених у творчості, яка і є онтологічним, вторинним 

світом, що його ставимо на передній план» [131, с.16].  

Вияв автобіографічного синергена особливо помітний у життєвих 

хронописах В. Підпалого та В. Стуса. Їхня автобіографістика сприймається 

як новий тип художньої структури, в якому порушується лінійна наративна 

стратегія, натомість згущується психоемоційний контекст: духовні 

константи, гуманістичні чинники постають як такі, що визначають спосіб 

буття і проектують подальший сенс існування. 

В. Стус у «Двох словах читачеві» власний життєвий досвід проектує у 

художню площину і моделює у філософському форматі як світообраз 

поведінки, залежної від світоглядних переконань людини: «Перші уроки 

поезії – мамині. Знала багато пісень і вміла дуже інтимно їх співати. Пісень 

було стільки, як у баби Зуїхи, нашої землячки. І таких самих. Найбільший 

слід на душі – од маминої колискової – це не забувається. А співане тужно: 

„Іди ти сину, на Україну, нас кленучи” – хвилює й досі. Щось схоже до 

тужного надгробного голосіння з „Заповіту”: „Поховайте та вставайте, 

кайдани порвіте, і вражою злою кров’ю волю окропіте”. Перші знаки нашої 

духовної аномалії, журба – як перше почуття немовляти у білому світі. Ще 

були – враження од дитинства. Гарного дитинства. 

Ще люблю „густу” прозу – Толстого, Хемінгуея, Стефаника, Пруста, 

Камю. Вабить – і дуже – Фолкнер.  

З молодших сучасників найбільше ціную В. Голобородька. Потім – 

М. Вінграновського. І, звичайно, Л. Кисельова. Ненавиджу слово „поезія”. 

Маю себе за людину, що пише вірші. 

І думка така: поет повинен бути людиною. Такою, що повна любові, 

долає природне почуття зненависті, звільнюється од неї, як од скверни. Поет 
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– це людина. Насамперед. А людина – це, насамперед, добродій. Якби було 

краще жити, я б віршів не писав, а – робив би коло землі.  

Ще зневажаю політиків. Ще – ціную здатність чесно померти. Це 

більше за версифікаційні вправи! 

Один з найкращих друзів – Сковорода» [419, т. 1, кн. 1, с. 42]. 

Автобіографія В. Стуса представлена низкою художніх апеляцій, 

звернених до українського фольклору, літературних класиків Г. Сковороди і 

Т. Шевченка, та врощенням в автобіографічну канву цитат і назв їхніх творів. 

Відсутність фактологічних відомостей не стає на заваді вияву атрибутивного 

автобіографічного письма. За авторськими художніми сентенціями – 

неординарна натура автора із виразною життєвою позицією, із чітко 

визначеними пріоритетними устремліннями та усталеними поглядами на 

дійсність. Таким чином, літературна автобіографія дає змогу митцеві 

кодувати спектр моральних максим, згідно з якими утривалюється 

синергетична аура особистісного буття, у якій криється імпліцитне 

самоспоглядання та експліцитне самовираження автора. Схожі реляції 

прочитуємо в автобіографії В. Підпалого: «Чи люблю я славу. Здається, ні, 

хоч у дитинстві любив <…>. Пізніше слава мені почала не подобатися, а 

особливо коли я працював у тракторній бригаді після десятирічки і заслужив 

у людей пошани. Може, це і добре, що я не люблю нині слави, а може, і ні, бо 

всі, хто пише, люблять славу (не знаю, як було колись, але зараз таки так). 

Просто я, мабуть, не народився поетом… 

А й певно: ні тобі стилю свого (тут і Довженко), ні сюжету. Говорив 

про дитинство, балакаю про філософію. Хіба ж поети пишуть так!.. та я 

учився, хоч найкраще вчитися у себе» [354, с. 35]. 

На основі спостережень, можна стверджувати, що автобіографія – як 

жанровий різновид художньо-документальної прози – позбавлена 

композиційної, фабульної і наративної однорідності. У творчості 

шістдесятників вона стоїть осібно й виходить за межі великих 

автобіографічних полотен; повноцінно виявляє себе як мала форма, 



76 

позначена стильовою неоднорідністю та строкатою формозмістовою 

наповненістю. У такому форматі автобіографія позбувається залежності від 

мемуарної прози й повноцінно функціонує як самостійне художнє явище, 

виявляючи головним чином життєве і творче кредо її автора.  

Як один із жанрів художньо-документальної прози виокремлюємо 

записки. У сучасному літературознавстві практично відсутні дослідження, 

котрі містили б розгорнуту характеристику цього письменницького явища. 

Окремі спостереження вчених (О. Галич, Ю. Ковалів, В. Пустовіт, І. Савкіна) 

не дають можливості виробити його системне розуміння й сформулювати 

висновки про жанрову природу.  

Передусім помітна термінологічна плутанина: твори малих жанрових 

форм, які характеризуються фрагментарністю запису, рефлексіями на події 

приватного чи суспільно-культурницького буття з певними їх коментарями й 

оцінками, без прив’язки до хронологічних важелів, із чорновими 

вкрапленнями до майбутніх творів, науковці схильні називати записками, 

нотатками, записними книжками.  

Дослідники не одностайні у класифікації таких творів, часто-густо 

неоднозначно трактують їхню семантику. Приміром, за Ю. Ковалівим, 

записки – це «наративний жанр, започаткований на межі XVIII–XIX ст., в 

якому розповідь у формі нотаток ведеться від першої особи з притаманним їй 

виразним характером особистісного письма» [254, т. 1, с. 381]. Учений 

акцентує яскраво виражене документальне тло таких творів і їхню подібність 

за наративною організацією до щоденників, мемуарів, описів подорожей. 

Композиційні та фабульні особливості споріднюють записки з великими 

епічними формами, як-от із повістю чи романом. Як приклади, Ю. Ковалів 

наводить «Записки студента» Є. Гребінки, «Записки божевільного» 

М. Гоголя, «Записки причетника» Марка Вовчка. На наше переконання, 

дослідник дещо однобоко розглядає це художнє явище, випускаючи, 

скажімо, з поля зору фахової обсервації ті твори, які прямо «записками» не 

номінуються, однак мають властиві їм жанрові ознаки, зауважені нами вище. 
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О. Галич, у свою чергу, диференціює записниковий матеріал і 

розглядає його в системі мемуаристики через два окремі жанрові різновиди – 

записну книжку й нотатки. У першому понятті він бачить потребу митця 

фіксувати думки, які згодом слугуватимуть фундаментом для написання 

нових творів: «Зі сторінок записної книжки письменник постає перед 

читачем один без будь-яких посередників. Кожна записана ним думка, 

уривок фрази, окреме слово допомагають чіткіше зрозуміти хід його 

мислення, емоції та настрої, що виплескувалися в рядки його творів. Записні 

книжки, як правило, відображають теперішній для письменника час» [80, 

с. 43]. Такі мемуарні твори сприймаються як мистецькі заготовки; водночас 

вони формують уявлення про творчу лабораторію письменника, 

увиразнюють його психологію, емоційні стани, дають змогу відстежувати 

різноваріантність художнього набутку літератора.  

Натомість у нотатках дослідник убачає ретроспективне відтворення 

подій, зафіксованих крізь призму особистісного світосприйняття автора. Їх 

він – через генологічну розмитість – відносить до проміжних жанрів і радить 

розглядати на помежів’ї щоденників і записників, беручи до уваги як 

прикметні риси – «характерну відносність хронології, нерегулярність записів, 

фрагментарність, уривчастість, різку зміну сюжетів, ракурсів зображення» 

[80, с. 44]. 

В. Пустовіт, багато в чому йдучи за О. Галичем, пропонує записки 

письменників ХІХ ст. розглядати як записні книжки і нотатники, водночас 

слушно застерігаючи дослідників: «Чіткої структури записник письменника 

не має – це може бути і щоденниковий запис, де йтиметься про етапи роботи 

над твором, він може містити різноманітну інформацію: від побутових 

записів до фрагментів художніх творів» [370, с. 96]. На наше переконання, 

відмінностей між записною книжкою і нотатками взагалі немає: їх варто 

розглядати як синонімічні номени того самого літературного явища. Та й 

В. Пустовіт схильна трактувати ці різновиди записок як єдине жанрове ціле, 

правильно відзначаючи, що «особливістю цієї форми є відносність 
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хронології, нерегулярність записів, фрагментарність, епізодичність, різка 

зміна ракурсу зображення тощо» [369, 97–98]. Нам видається за доцільне 

твори з окресленими ознаками йменувати записками, нотатками, записними 

книжками, а, відповідно, терміни, якими їх називають, вважати 

синонімічними. Це дозволить у майбутніх дослідженнях уникати 

термінологічної невизначеності й виробить певну логіку тлумачення понять, 

увиразнить їхню системність. Зокрема, пропонований підхід до дефініювання 

дасть змогу чітко кваліфікувати інший різновид записникової літератури – 

подорожні нариси, які дослідники слушно називають подорожніми 

записками чи нотатками. За своєю природою ці твори ототожнюються із 

записками, а все ж відмінність добре помітна в їхньому обсязі та наративній 

стратегії, яка сприймається не фрагментарно, а як єдиний композиційно 

завершений текст. 

Тож пересвідчуємося, що структурованість записок є доволі 

своєрідною. Найчастіше це розрізнені за змістом нотатки, стислі 

повідомлення, які вкладаються в кілька речень і віддзеркалюють авторські 

рефлексії, емоційні переживання або конкретизують певні події з життя 

митця. Більші за обсягом твори, передбачаючи і щойно названі 

характеристики, у змістовому плані значно місткіші: в одному випадку вони 

тяжіють до глибоких філософських роздумів, літературознавчих оцінок, 

творчих замальовок; в іншому – вимагають конкретизації записів, опертя на 

факти, що зближує їх із щоденниками та мемуарами. За формозмістовими 

особливостями малі тексти вподібнюються до оповідань, нарисів або есе. 

Натомість більш розлогі твори, а це в основному подорожні нотатки, 

спираються на факти, докладно інтерпретують конкретні події та явища, 

протиставляють фрагментарності розгалужений сюжет; авторська увага в них 

скерована на послідовне нанизування й конкретизацію ілюстрованих 

свідчень про почуте, побачене й пережите; за наявності фабули й композиції 

вони зближуються з епічними формами повісті та роману. 
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На наш погляд, дослідники вельми спрощують жанрову природу 

записок, добачаючи в них тільки художньо-документальні ознаки. Не 

можемо сьогодні, приміром, обмежитися твердженням Ю. Коваліва про те, 

що цей генологічний різновид «подібний до жанру щоденника, мемуарів, 

подорожі» [254, т. 1, с. 381]. У нотатках виявляємо доволі активний 

художньо-публіцистичний компонент поетики – передусім ознаки нарису, 

зокрема таких його різновидів, як портретний, проблемний, безадресний, 

подорожній, замальовка. А відтак, записки cлід розглядати як художньо-

публіцистичний метажанр. У такому разі – як єдина інтегрована цілісність – 

нотатки постають монолітним текстом, котрий порушує суспільно-політичні 

й морально-релігійні питання, репрезентує авторські філософські 

узагальнення, пропонує ретроспективно події минулого і проспект на 

майбутнє.  

Записки мало представлені у творчості шістдесятників через те, що їх 

потенційні автори постійно перебували в ситуації загроженості життю й 

тотального стеження, а в цих умовах нотування пережитого-передуманого 

могло стати підставою для різного роду звинувачень. За ідеологічної блокади 

цей жанр міг сприйматися як щось надособистісне й привертати увагу 

каральних органів, тож до нього зверталися найбільш мужні. А втім, можемо 

говорити про його зрілу сформованість у творчості І. Дзюби [121], 

Гр. Тютюнника [481], В. Стуса («З таборового зошита») [447], А.-Г. Горбач 

«З румунських вражень» [101], В. Коротича («Береги океану») [206]. 

Фрагменти записок легко помітити у великих автобіографічних полотнах – 

повістях та романах-хроніках, у мемуарних збірниках, щоденниках 

літераторів. 

Записки Гр. Тютюнника найповніше розкривають природу жанру. 

Умовно їх можна поділити на дві групи: 1) ранні російськомовні (їх автор 

згуртовує в шість блоків і називає «записниками») та 2) пізніші україномовні, 

пойменовані «записними книжками» й, відповідно, подані як фрагменти, що 

продовжують попередню нумерацію (доходить п’ятнадцяти). Відмінностей 
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між записниками й записними книжками немає (крім мови викладу): 

написані вони в єдиній стильовій манері, запис від запису відмежовується 

трьома крапками, скрізь автор торкається особистого життя, висловлює 

власне ставлення до оточення, розставляє концептуальні акценти свого 

майбутнього вибору. Про їхнє змістове наповнення О. Неживий пише так: 

«Зворушує душевна відвертість, максималізм у ставленні до себе та близьких 

людей, друзів, викладачів, спонукають до роздумів критичні судження про 

тогочасний літературний процес та враження від прочитаних книжок як 

класичної, так і сучасної літератури» [321, с. 158].  

Окремі записи в Гр. Тютюнника – це одно-, дворядкові думки і вислови 

з глибоким філософським узагальненням та лаконічністю фрази, які 

сприймаються як максими і своє призначення виявляють у тому, що 

віддзеркалюють самохарактеристику автора. У них насамперед суґестіюється 

авторська внутрішня енергетика як відповідь на зовнішні впливи, як 

складник світоглядної позиції автора. Більш об’ємним записам письменник 

надає форми нарисів або оповідань. Деякі з них набувають ознак 

публіцистичного жанру, інші наближаються до щоденникового або 

мемуарного тексту. 

Записки Гр. Тютюнника поєднують у собі риси художності й 

документалізму. З одного боку, тут у реальному часі діє конкретний герой, а 

з другого, – автор окреслює мистецький часопростір, завдяки чому виявляє 

власну естетичну платформу й моделює творчий мікросвіт як праобраз 

майбутніх літературних звершень. Класифікуючи ці твори за метою й 

призначенням, доходимо висновку, що вони написані для себе. Автор не 

виказує намірів оприлюднювати їх, доносити до широкого загалу, не вважає 

за потрібне публікувати, а отже, самоцінною ознакою текстів стає 

можливість за потреби бути використаними в подальшій творчості. Свої 

переживання, враження, спогади митець насичує афоризмами, сентенціями, 

максимами, що посвідчує філософічність його письма і сам «процес 

думання» як підґрунтя для багатьох творчих задумів.  
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Близькими за манерою викладу сприймаємо записки І. Дзюби, які автор 

укомпоновує у структуру автобіографічного роману-хроніки «Не окремо 

взяте життя» [121]. Належать вони ранній творчості письменника. За 

композиційною організацією це лаконічні одно-, дворядкові фрази, діалогічні 

конструкції та філософські максими, що ілюструють світоглядну й 

особистісну еволюцію письменника, його життєві переконання і смаки, 

виявляють реакцію на зовнішні впливи. Почасти письменник вмонтовує свої 

записи у щоденниковий текст, який сприймається як структурний і 

організаційний складник цього твору. Окремі з них можемо розглядати як 

інтермедійні сценки, гумористичні оповідки, які автор щедро насичує 

народним гумором, діалектами, просторіччям. 

Стосовно нотаток В. Стуса в літературознавстві вже усталеною є думка 

про те, що це щоденникові записи. Сьогодні таке твердження вважаємо 

непереконливим, хоч до певного часу й самі його дотримувалися [379]. 

Стусові записи жодним чином не підлягають канону щоденникового 

наративу. Власне кажучи, вже їхня назва – «З таборового зошита» – є прямою 

вказівкою на записниковий жанр, який сприймається як творчий акт 

незавершеної дії і вимагає від літератора поетапного долучення певних 

текстових сегментів. В умовах табірної неволі В. Стус творив його 

крадькома, заздалегідь знаючи, що все написане сприйматиметься як 

антирадянська агітація та пропаганда. Цілком імовірно, що задумувався текст 

як щоденник, проте обставини цьому задуму агресивно протистояли. У 

«таборовому зошиті» записи не датовані, нема їх поденного нотування, не 

дотримано хронологічної послідовності фіксації подій. Натомість 

характерною особливістю є циклічна фрагментарність, різка зміна ракурсу 

авторської оповіді, що безпосередньо вказує на природу жанру. Автор 

торкається болючих і дражливих тем національної історії, меншовартісного 

існування української літератури, роздумує над питаннями православ’я і 

християнства загалом, виявляє своє бачення суспільно-політичних проблем 

часу. У записках В. Стуса наскрізно проступає гострий публіцистичний 
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стрижень – як реакція на сьогодення, на проблеми і явища суспільного буття, 

як непокірний вияв себе і своєї активної протестної ролі в умовах тотального 

вихолощення особистості. Нотатки «З таборового зошита» спрямовані на 

полеміку, але водночас і на пошук однодумців; вони позбавлені ідеологічної 

трафаретності, виявляють самостійність поглядів автора. 

Подорожні нариси сучасними дослідниками розглядаються в межах 

мандрівних нотаток і тлумачаться як виклад переживань та вражень від 

подорожувань їхніх авторів. Ці твори здебільшого позбавлені 

фрагментарності; манера оповіді в них набуває нарисового характеру і в 

окремих випадках може сягати об’єму роману чи повісті. Мандрівники 

фіксують насамперед особливості місцевості, її прикметні топоси; 

зустрінутих людей; події, свідками яких довелося бути. У цих творах 

превалює психологічний фактор, який можна прочитувати подвійно: 1) як 

внутрішню інтенцію суб’єкта-оповідача віддзеркалити траєкторію своїх 

мандрів, указати на чинники, які їх спровокували, і дати їм незалежну оцінку; 

2) як задум відтворити соціально-психологічне тло подорожі – зустрічі з 

людьми, ознайомлення з традиціями краю, долучення до культури регіону, а 

також висловити своє ставлення до цих факторів. Авторська оповідь у 

подорожніх записах набуває емпіричного змісту, а накопичені суб’єктом 

нарації враження засвідчують рівень його пізнавального інтересу, 

збагаченість досвідом і спостереженнями. Унаочнюють сказане мандрівні 

нотатки «З румунських вражень» української громадської діячки з 

Німеччини, літературознавця А.-Г. Горбач, в яких вона оповідає про свої 

враження під час подорожей Румунією, знайомить читача із багатющою 

природою краю, його визначними історичними та культурними пам’ятками. 

Подорожні нотатки часто реалізовують, окрім естетичного, ідеологічне 

завдання. У зв’язку з цим варто говорити про твори, що побачили світ як 

політичні замовлення, оскільки їхні автори – в умовах жорсткої цензури –

були зобов’язані органами влади (у віддяку за поїздку за кордон та інші блага 

радянської цивілізації) вигідно протиставити радянську дійсність життю 
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країн Західної Європи та США. Створені в такий спосіб «опуси» позначені 

догматом соцреалізму й позбавлені художності. Для прикладу, назвемо 

подорожні нотатки В. Коротича «Береги океану», написані в добу глибокого 

брежнєвського застою. Книга вміщує «відсортовані» враження адаптованого 

владою шістдесятника від поїздок СРСР та країнами соцтабору, зокрема 

Чехословаччиною, Угорщиною. Основним прийомом композиції обрано 

антитезу: завдяки їй фальшиво протиставлено радянську дійсність і 

капіталістичну свідомість, «глибоко осягнену» під час перебування автора у 

США, Великобританії та Канаді. В. Коротич вкраплює у розповідь свої 

щоденникові записи, твори класиків вітчизняної та світової літератури, що 

сприймається в наші дні як певного роду гра з читачем, вибудувана на 

контрастах. Однак сама собою ця книга давно вже вичерпала свій естетичний 

ресурс і фігурує в літературному процесі хіба що як джерело пізнання 

«технології» соцреалізму як псевдостилю в культурі.  

Водночас подорожні записи сприймаються як невід’ємні складники 

масштабних автобіографічних мемуарних творів. Умонтовуючи їх у канву 

власних спогадів, автори мають на меті створити універсальну картину 

внутрішнього світообразу, що передається як накопичений життєвий досвід, 

як система психологічних устремлінь пізнавати світ, усяко відсторонюючись 

від абсурдної дійсності. Особливо помітні такі текстові «вживлення» в «Моїх 

споминах» [218] М. Коцюбинської, а покликані до життя вони були 

мандрівками авторки Гуцульщиною, Вірменією, Естонією, дорогами Т. 

Шевченка й О. Пушкіна. Як жанрові вставки подорожні записи 

функціонують і в романах-хроніках І. Дзюби [121], І. Жиленко [137], 

С. Кириченко [187]. Особливим контекстом їх репрезентації є мемуарне есе 

Л. Горлача [286, с. 198–224], вміщене в збірці спогадів про 

М. Вінграновського, котре оповідає про спільні мандри цих двох 

письменників Далеким Сходом. 

Отже, аналіз підтверджує, що записки (нотатки, записні книжки) 

природно вкладаються у формат художньо-документального метажанру. 
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Виразним у художньо-стильовій структурі записок є публіцистичне начало, 

що абсорбує риси щоденникового та мемуарного дискурсів.  

Окремо, вважаємо, варто зупинитися на вирізненні в системі художньо-

документального метажанру такої його форми, як некролог. Органічна 

природа некролога координується журналістським інформаційним жанром і, 

як правило, здебільшого знаходить утілення на шпальтах періодичних 

друкованих видань. Наразі журналістикознавство доволі чітко з’ясовує суть 

цього поняття: «Некролог – жанр журналістики (інформаційне повідомлення 

чи аналітична стаття) про життя і діяльність певної історичної особи з 

приводу її смерті» [87, с. 266]. А. Тертичний увиразнює тлумачення: 

«Жанрова своєрідність некролога визначається, що цілком очевидно, 

предметом відображення, яким є факт смерті якоїсь людини» [472, с. 88]. 

Медіадослідники невіддільною складовою цього жанру вважають 

аналітичний синтез, оскільки в такому матеріалі «зібрані факти і дати життя, 

оцінки та висловлювання про небіжчика, містяться цінні мемуарні елементи» 

[87, с. 266]. В. Галич, приміром, розглядає некролог у системі 

публіцистичних жанрів, аргументуючи це такою своєю позицією: «Природа 

некролога як жанру полягає в тому, що подібний публіцистичний твір, на 

відміну від інших, не може заздалегідь плануватися, продумуватися, 

писатися тривалий час» [73, с. 565].  

У контексті цих міркувань визріває думка про те, що некролог доречно 

було б розглядати на перетині журналістикознавства й літературознавства. 

Зокрема з малою прозою некролог зближує така його характеристика, 

запропонована В. Пустовіт: «Для некролога характерний відносно невеликий 

обсяг, стислість, лаконічність викладу матеріалу, достовірність наведених у 

ньому фактів із життя померлого, бо в основі цього жанру лежать реальні 

події» [369, с. 119]. Художнє ядро цього явища складає біографічний 

стрижень, який синтезується з мемуарним матеріалом, щоденниковими 

записами, творами конкретного митця й відомими максимами інших авторів, 

завдяки чому універсалізується повна картина земного буття письменника.  
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Літературознавчих досліджень, які б з’ясовували художню природу 

некролога, поки що дуже мало; джерелом знань про нього стають передусім 

літературознавчі словники та різного роду довідники, у власних працях цієї 

проблеми торкаються В. Галич, О. Галич, Т. Казакова, Д. Новак, В. Пустовіт. 

Некролог у системі художньо-документальних жанрів синтезує в собі 

публіцистику й різносегментні художні елементи. «Попри певну 

канонічність, котра витікає з жанрової природи некролога, – відзначає 

В. Галич, – твори цих жанрових форм мають певну специфіку, яка помітна в 

композиції, змісті та мовно-стилістичному оформленні» [73, с. 562]. За 

тематичним критерієм маємо підстави вирізнити дві тематичні групи 

некрологів: 

1. Інформаційні некрологи, які пропонують широкій читацькій 

аудиторії коротку біографію письменника, знайомлять із найвизначнішими 

його досягненнями й нагородами, вказують на творчі здобутки та 

нереалізовані плани. Такі тексти послідовно відстежують хронопис долі 

майстра слова й виявляють схожість із біографічними творами малих епічних 

форм. Пишуться вони безпосередньо через нагальну потребу поінформувати 

про смерть людини. «І це зобов’язання, і те, що гіркота втрати зовсім ще 

свіжа, – наголошує Н. Банк, – ставить авторів спогадів у скрутне становище, 

накладає на них особливу відповідальність» [18, с. 183]. Прикладами 

інформаційних некрологів є повідомлення – як миттєва реакція на смерть 

шістдесятників, не раз друковані в «Літературній Україні», «Українській 

літературній газеті», багатьох інших літературно-мистецьких часописах, 

зокрема у фахових літературознавчих виданнях «Дивослово», «Критика», 

«Слово і час». 

2. Художні некрологи дещо віддалені від дати смерті висвітлюваної 

постаті. Вони побудовані на переосмисленні життя і творчості письменника й 

можуть трансформуватися в окремі жанрові форми. Художнє начало в цих 

творах превалює над біографічним фактажем і виявляється (залежно від 

авторської уяви) по-різному. В. Пустовіт цілком справедливо такі некрологи 



86 

називає літературними й вирізняє їх генологічні типи: вірш у прозі; огляд і 

оцінка творчості померлого митця (ми вважаємо це літературним 

портретом); некролог-нарис, написаний у формі спогадів [369, с. 118]. Цей 

ланцюг можна доповнити ще й такими різновидами, як есе, репортаж, 

біографічна повість (роман), і він, імовірно, буде неповним, адже повсякчас 

література зазнає художніх модифікацій і трансформацій.  

Ознаки некролога нескладно віднайти і в віршах-присвятах померлим 

письменникам, де використовуються художні прийоми, що увиразнюють 

портретні характеристики покійного, наголошують на значущості митця в 

національній культурі, пробують відстежити ключові моменти його біографії 

й на них закцентувати увагу; образ літератора в них індивідуалізується, 

подеколи навіть сакралізується. Вірші-присвяти створюються в основному 

під приголомшливим враженням від смерті товариша, побратима, можуть 

зачитуватися як прощальне слово над його могилою, часто використовують 

поетику народних голосінь. Інша їх група – це створені пізніше й приурочені 

до певних подій, наприклад, роковин смерті, річниці народження, 

вшанування пам’яті; вони, як правило, сповнені елегійними та 

філософськими мотивами. Часто такі вірші-присвяти вміщують у збірники 

спогадів про відомих людей і сприймають як органічну синтетичну художню 

модель.  

Входять до мемуарних збірників і некрологи, особливо, якщо видання 

готуються одразу по смерті митця. На змістовому терені шістдесятництва 

таку специфіку має діаспорний збірник спогадів про В. Стуса, мемуарні 

книги про М. Коцюбинську, Н. Марченко, Є. Сверстюка. Автори вміщених 

там спогадів зосереджуються на втраті, якої зазнала українська культура; 

апелюють до дати смерті; актуалізують власні давніші контакти з нині 

покійним, які виявляють характер людини, її переконання та принципи. Як 

показує досвід, у збірниках спогадів якраз на таких моментах найчастіше 

загострюється увага кореспондентів, що до певної міри шкодить загальній 

наративній стратегії видань, адже відомі факти з біографії письменника 
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часто-густо повторюються, переходять з одного нарису в інший, розмиваючи 

можливості зосередження на штрихах і деталях, здатних вдало доповнити й 

забезпечити цілісне прочитання біографії того чи іншого майстра пера. 

Літературний некролог дає змогу сформувати психологічний портрет 

митця та зауважити посутні деталі його компонування, як-от поведінкові 

моделі, морально-психологічні якості, внутрішні (інтелектуальні, душевні) 

резерви. Особистість письменника із таких текстів сприймається як 

психотип, наділений індивідуальними рисами, природними здібностями, 

темпераментом. Автор некролога прагне означити багатогранність 

імпліцитних переживань свого «об’єкта зображення», неординарність його 

творчої натури, самобутність таланту. Він виявляє сутність письменника у 

контексті епохи, внаслідок чого відкриваються експліцитні чинники 

поведінки митця, що дозволяє збагнути не лише мікро-, а й макросвіт його 

самосвідомості. Так некролог набуває рис нарису, есе й розпросторює свої 

жанрові властивості на помежів’ї художньої та публіцистичної творчості. Із 

цієї позиції Т. Казакова аналізує некролог М. Лєскова «Остання зустріч і 

остання розлука з Шевченком», називаючи текст-спогад нарисовим 

некрологом, і цей термін цілком придатний для означення подібних, досить 

часто об’ємних матеріалів художньо-публіцистичного змісту. 

Некролог як жанр художньо-документальної прози виявляє виразне 

фактографічне тло; він скерований на «опрозорення» позиції автора в його 

ставленні до об’єкта мовлення, якому присвячений твір. Суб’єктивне начало 

тут поступається наративній об’єктивації і сприймається як документ, 

синтезований певними художніми конструктами, що виявляють себе не на 

рівні домислу, а як складник, котрий доповнює цілісну характеристику 

митця. 

Усна оповідь. В історичній науці ще від середини ХХ ст. інтенсивно 

застосовується метод усної історії, суть якого зводиться до запису шляхом 

інтерв’ювання свідчень сучасників про події вітчизняної та світової 

минувшини, очевидцями яких вони були і, відповідно, змогли відтворити її 
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хід, суб’єктивувати власний життєвий досвід, свої знання про добу та її 

репрезентантів. Завдяки таким підходам вдалося зберегти безцінні 

документи, які спільно з архівними матеріалами випрозорюють історичне 

тло, доповнюють фактажем цілісність історичного досвіду. Носіями усної 

історії можуть бути як відомі особистості, так і пересічні громадяни, які 

володіють здатністю інформувати про набутий упродовж життя досвід, що є 

проекцією культурно-семантичного коду свого покоління. Йдеться про 

збагачення галузей історичної науки, зокрема джерелознавства, історії 

повсякденності, історичної антропології тощо. Як допоміжний матеріал у 

процесі збирання усної історії використовується значущий документальний 

шар – мемуари, щоденники, епістолярій, нотатки, рідше автобіографії, 

некрологи, що дає змогу дослідникові на цій основі виробити системні 

погляди на вузлові проблеми національної та світової минувшини.  

 Усні оповідання є одним із найбільш пізнавальних джерел вивчення 

культури, суспільної думки, настроїв історичної доби. Вони потрапляють у 

коло інтересів не лише істориків, а й етнографів, фольклористів, мовознавців, 

літературознавців, письменників і громадських діячів. Якщо в історичній 

науці утривалилися методологічні підходи щодо потрактування цього явища, 

то в інших галузях гуманітаристики цілковито відсутні будь-які 

напрацювання з цієї проблеми. Письмовим документам бракує людського 

виміру, оскільки в цих матеріалах відображаються лише формальні стосунки. 

Інтерв’ювання очевидців чи учасників подій минулого створює нові 

можливості для реконструювання епізодів історичного досвіду. В них з 

особливою повнотою проглядається виразне мемуарне тло, підкріплене 

суб’єктивним баченням подій, що вже стали надбанням історії. Таким чином, 

можемо ствердно говорити про те, що науковий інструментарій, яким 

наділена усна історія, спроможний забезпечувати дослідження не лише в 

галузі історії, а й в інших гуманітарних сферах, зокрема і в 

літературознавстві.  
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За свідченням О. Кісь, «своїм існуванням термін „усна історія” 

завдячує літератору Джозефу Ґоулду»: він у середині 1930-х років оголосив 

про намір написати книгу «Усна історія нашого часу» [190, c. 7–8]. В 

академічному контексті це поняття вперше в 1938 р. застосував журналіст, 

історик Алан Невінс. У 1948 р. в Колумбійському університеті він створив 

Дослідницький центр вивчення усної історії, який і очолив. Історик почав 

записувати мемуари людей, котрі відіграли значну роль у житті Сполучених 

Штатів Америки. У ті роки усну історію розглядали як спосіб збирання та 

фіксації раніше не нотованих спогадів видатних особистостей. Луїз Стар, 

один з основоположників методу усної історії, визначав її як «першоджерело, 

отримане шляхом запису (найчастіше під час спланованого інтерв’ю з 

аудіозаписом) усної розповіді людини, яка володіє цінною, вартою 

збереження інформацією» (цит. за: [190, c. 12–13]). Фактично йшлося про 

новий спосіб створення писемних документів через здійснення запису 

спогадів видатних людей про значні події. Відтак першими усноісторичними 

дослідженнями були записи біографій відомих людей, що мали доповнити 

наявні писемні джерела. У країнах Західної Європи та Америки процес 

інституціоналізації усної історії як окремого напряму досліджень розпочався 

у 1960-х–1970-х рр., завершальним його етапом вважають створення 1996 р. 

Міжнародної асоціації усної історії на ІХ Міжнародній конференції усної 

історії в Ґетеборзі (Швеція) [16, c. 11]. Західна Європа стала другим великим 

центром дослідження усної історії після США. Саме тут, починаючи із 

зустрічей у Болоньї (1976) та Колчестері (1979), раз на два роки проводилися 

міжнародні конференції з усної історії. У подальшому розвитку 

міжнародного усноісторичного руху провідну роль відіграв Пол Томпсон, 

один із засновників Британського товариства усної історії, чия книга «Голос 

минулого. Усна історія» [477], уперше опублікована 1978 р., «стала 

справжньою хрестоматією» для послідовників ученого. Він зумів довести 

критикам легітимність та цінність такого підходу, спростовуючи їхнє 

твердження, що «пам’ять є ненадійним історичним джерелом» [477, c. 8].  
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У 1990-х рр. помітні перші спроби визнання міждисциплінарного 

характеру методу усної історії, оскільки всіма його операціями цілком 

спроможні послуговуватися й суспільно-гуманітарні науки. Усна історія, 

таким чином, продовжує динамічно розвиватися і сьогодні визнається 

поширеним напрямом соціально-гуманітарних досліджень. Підтвердженням 

цьому є праці з теорії усної історії та методики її викладання, опубліковані, 

приміром, 2006 р. у «Посібнику з усної історії» [541,] та «Антології навчання 

усної історії» [544]: здебільшого це статті британських та американських 

фахівців. А втім, друге видання «Хрестоматії з усної історії» [548] презентує 

також роботи вчених інших країн Європи, Азії, Африки, що свідчить про 

поширення інтересу до такої методології. Серед російських усноісторичних 

студій вирізняється праця професора Т. Щеглової «Устная история» [531], 

рекомендована для впровадження у навчальний процес. 

Міжнародні школи та конференції за участю провідних фахівців 

сприяли популяризуванню усної історії на пострадянському просторі, 

зокрема в Україні. Так, у Львові 1994 р. вітчизняні дослідники мали змогу 

глибше ознайомитися з її змістом під час міжнародної конференції 

«Методологія та методи усної історії – життєві оповіді в соціологічних 

дослідженнях», а після цього було проведено низку заходів із питань теорії та 

методології усноісторичних досліджень. В Україні таким науковим 

розробкам притаманна увага до тем, які замовчувалися офіційною 

історіографією. Перші публікації матеріалів, зібраних методом опитування 

очевидців, були присвячені Голодомору 1932–1933 рр. 1993 р. в Києві 

створено Центр досліджень усної історії та культури, який очолив 

американський дослідник Вільям Нолл. Предметом опитувань стало життя 

селян у період примусової колективізації, а результати цього проекту за 

1993–1995 рр., упродовж яких було зібрано понад 400 оповідей жителів 

Центральної та Східної України, викладені в праці «Трансформація 

громадянського суспільства. Усна історія української селянської культури 

1920–1930 років» (1999) [479]. Чергові видання вітчизняних усних історій 
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стосувалися гендерної тематики – збірник «Усна жіноча історія: повернення» 

(2003) [488], що вмістив оповіді 70–90-річних жінок із різних регіонів 

України; проблеми примусового використання праці співвітчизників у 

Німеччині – збірники «Невигадане. Усні історії остарбайтерів» (2004) [320], 

куди увійшли свідчення колишніх «робітників зі Сходу», а тепер членів 

Харківського міського товариства жертв нацизму, «„То була неволя…”: 

спогади та листи остарбайтерів» (2006) [475] – автобіографічні рукописи 

колишніх примусово вивезених людей, їхні розповіді, зібрані впродовж 

2003–2005 рр.  

Також в останні роки було реалізовано кілька заснованих на усній 

історії соціально-культурних проектів, ініційованих, зокрема, українськими 

та міжнародними громадськими організаціями: всеукраїнські – «Україна 

ХХ століття у пам’яті жінок» (2003–2006), «Усна історія деколективізації в 

Україні 1990-х років: селянський досвід» (2007–2008), міжнародний – «Імена 

замість номерів. Книга пам’яті колишніх в’язнів концтабору Дахау» (2006–

2007). Водночас наукова спільнота активно розробляє теоретичні й практичні 

засади усної історії. Так, 2006 р. в м. Харкові було створено Українську 

асоціацію усної історії (УАУІ); на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький 

ДПУ імені Г. Сковороди» почав працювати семінар «Усна історія: теорія і 

практика» (2006, 2009); у Харківському національному університеті імені 

В. Н. Каразіна була проведено Міжнародну наукову конференцію «У 

пошуках власного голосу: усна історія як теорія, метод і джерело» (2009); за 

сприяння Центру усної історії, який діє при Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка, відбувся Всеукраїнський круглий стіл 

«Усна історія в Україні: сучасність та перспективи» (2012) тощо. Осередки 

вивчення усної історії активно функціонують у ВНЗ Києва, Харкова, Львова, 

Одеси, Запоріжжя, Умані, Переяслава-Хмельницького. Серед 

найавторитетніших вітчизняних дослідників у цій галузі варто назвати 

Г. Грінченко, Ю. Волошина, О. Кісь, Т. Пастушенко, Т. Нагайка, 

М. Боровика, Н. Ханенко-Фрізен, І. Ігнатенко, О. Стяжкіну. 
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А втім, і досі чимало теоретичних аспектів усної історії не вирішені, як-

от не досягнуто консенсусу з питань її дефініювання. Відомо, що визначення 

поняття ще до початку 1990-х рр. фігурувало в «Новому скороченому 

оксфордському словнику англійської мови» й тлумачилося як «записана на 

магнітофон історична інформація, взята з особистих знань співрозмовника; її 

використання чи інтерпретація є предметом наукового дослідження» [477, 

c. 11]. У наші дні під усною історією розуміють: наукову дисципліну, яка має 

власний метод дослідження – інтерв’ю; дослідницький напрям; спосіб 

передачі інформації між поколіннями; сферу досліджень; «живу історію» 

ХХ–ХХІ ст.; антропологічно-орієнтований методологічний підхід у вивченні 

історії; метод історичної науки; комплексну міждисциплінарну практику в 

галузі таких гуманітарних наук, як історія, соціологія, антропологія, 

соціолінгвістика, фольклористика тощо [185, c. 158, 160].  

Пол Томпсон зауважував, що «усна історія – це історія, яка побудована 

навколо людей, наповнює життям історію як таку і розширює її масштаб» 

[477, c. 34]. Відтак головним її змістом залишається суб’єктивний досвід 

окремої людини. В. Коцур наголошував, що усна історія «здатна до суттєвого 

якісного оновлення гуманітарних досліджень у цілому» [212, c. 217]. Тому в 

нас не викликає сумніву питання доцільності використання цього 

дослідницького напряму і в літературознавстві. Через інтерв’ю та отримані 

усні свідчення дослідник набуває можливості більш реалістично та 

об’єктивно реконструювати факти минулого. На наше переконання, 

напрацьовані матеріали усної історії – отримані цілісні тексти – в 

літературознавчій науці варто кваліфікувати як метажанрові утворення, 

оскільки за своєю художньою природою вони повністю відповідають цьому 

формату та вписуються в парадигму художньо-документального метажанру. 

До того ж це синкретичне явище, попри строкатість його інтерпретацій, 

найбільш посутньо прочитується саме в такому дослідницькому ключі, про 

що, зокрема, заявлено в працях російських учених О. Бурліної, 

Н. Лейдермана, Ю. Подлубнової, Р. Співак.  
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Визначивши усну історію як вид художньо-документального 

метажанру (теорія Р. Співак), можемо простежити такі її домінанти, як 

історична, публіцистико-журналістська, мемуарна, котрі, проте, тісно 

взаємодіють між собою і повноцінно прочитуються тільки з урахуванням 

фактора системності. Згідно з доктриною Н. Лейдермана, за якою «старші 

жанри» є основою для творення пізніших жанрових розгалужень, 

пересвідчуємося в цілковитій можливості інтерв’ю набувати ознак 

текстотвірного принципу в компонуванні нарису, есе, репортажу, 

замальовки. Ці вияви ознак метажанру стають більш переконливими, якщо 

науковець-інтерпретатор у пізнанні літературного факту керується теорією 

Ю. Подлубнової, суть якої зводиться до того, що різновидові й різножанрові 

компоненти взаємно нашаровуються та сприймаються як єдиний, цілісний і 

завершений текст.  

Інтерв’ю як незмінний складник усної історії пропонуємо в 

літературознавчих дослідженнях – задля увиразнення змісту – йменувати 

усною оповіддю. Чітке окреслення терміна слугуватиме прямою вказівкою на 

те, що предметом наукового розгляду є матеріал, котрий з’явився внаслідок 

інтерв’ювання творчої особистості з одночасним використанням аудіо- та 

відеофіксаторів, які дають змогу зберегти тембр голосу респондента, його 

мовленнєву манеру, психологічну, емоційну налаштованість, відчути прямий 

дотик до митця та епохи, в якій він творив. Розшифрована версія такого 

матеріалу матиме форму інтерв’ю і сприйматиметься як метажанрова 

конструкція, що поєднує в собі різносегментні компоненти. У системі 

художньо-документального метажанру усна оповідь посідає осібну жанрову 

нішу, водночас сприймаючись як його генологічний різновид. Адже 

характеризують її типові для художньо-документальної прози ознаки, як-от 

суб’єктивність, ретроспекція, базування на факті, концептуальність, 

особливий хронотоп, двоплановість художнього віддзеркалення дійсності, 

фрагментарність. Усі ці чинники дають нам право висловити припущення, 

що усна оповідь може кваліфікуватися як один із жанрів художньо-
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документального метажанру і повноцінно функціонувати в його системі на 

видовому рівні.  

Усна оповідь у метажанровому форматі заявила про себе порівняно 

недавно – з падінням ідеологічної завіси. Саме тоді з’явився неприхований 

інтерес до діячів Руху Опору з метою прояснити «білі плями» національної 

історії та літератури, з’ясувати думку поважаних людей про події, свідками 

та безпосередніми учасниками яких вони були. У результаті засоби масової 

інформації почали активно друкувати свідчення про епоху, оприлюднювати 

ставлення героїв оповідей до подій недавньої історії, викривати злочини 

режиму, інформувати про творчість шістдесятників, яка до того жорстко 

цензурувалася чи взагалі була під забороною. Інтерв’ю з письменниками 

друкували літературно-мистецькі часописи, газети «Літературна Україна», 

«За вільну Україну». Крім пізнавальної, ці матеріали виконували ще й низку 

інших функцій, зокрема: 

– додавали нові штрихи до потрактування творчості шістдесятників, 

розкриваючи життєпис митців і репрезентуючи суб’єктивну рецепцію їхніх 

творів;  

– інформували про той шар написаного шістдесятниками, який 

опинився за межами літературного процесу і не сприймався як література 

єдиного потоку; 

– визначали координати морально-етичних, естетичних пошуків діячів 

руху, їхні пріоритети, вказували на ціннісні орієнтації; 

– виступали як джерело вивчення не тільки художнього матеріалу, а й 

загалом Руху Опору підрадянської України тоталітарному режимові, зокрема 

занотовуючи його злочини в українській гуманітарній сфері та висвітлюючи 

національне буття в цілому. 

Увесь цей матеріал фіксував суб’єктивні знання про епоху та її чільних 

представників, що уможливлювало старт перших досліджень із проблеми, 

пошук ще не видрукуваних (т. зв. «шухлядних» або «таборових») текстів 
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українських письменників і публіцистів та й узагалі формування об’єктивної 

громадської думки в суспільстві про покоління шістдесятників.  

В історії літературного шістдесятництва усна оповідь доволі поширена 

й продуктивна. Хоч жанр цей у метажанровій системі документалістики й 

наймолодший, його тиражуванню сприяє те, що не потрібно надмірних 

зусиль у його створенні, – достатньо елементарних технічних засобів і зрілої 

життєвої позиції опитуваного. Фундаментом тут слугує набутий упродовж 

життя досвід респондента, а мета інтерв’юера полягає в тому, щоб вирізнити 

з цього досвіду квінтесенцію творчих, особистісних, психологічних станів 

людини. Отриманий у результаті текст виявляє ознаки, як правило, 

документально-публіцистичного наративу й укладається – залежно від 

позиції учасників діалогу – в уривчасті повідомлення, нарисні замальовки, 

портретні характеристики, есе. 

У журналістикознавстві інтерв’ю визначається як «жанр журналістики, 

розмова журналіста з відомою або просто обізнаною у якійсь справі 

людиною переважно на значущу тему, призначена для оприлюднення у мас-

медіа» [152, с. 169]. Його необхідними складовими, зазвичай, є об’єкт 

комунікації, емоційні стосунки і специфічний контекст, що в результаті 

сприятиме досягненню кінцевого результату – збору нових відомостей й 

з’ясуванню важливої інформації про суб’єкта. З-поміж методів 

журналістської творчості розрізняють кілька жанрових різновидів інтерв’ю, а 

саме: інтерв’ю-діалог, інтерв’ю-повідомлення, інтерв’ю-анкета, інтерв’ю-

нарис, інтерв’ю-роздум тощо. Літературознавча наука застосовує їх для 

оприлюднення особливостей та специфіки творчої майстерні письменника, 

для увиразнення манери письма, авторського індивідуального стилю з метою 

пролити світло на маловідомі й невідомі сторінки його біографії. 

Відзначимо, що в журналістикознавстві досі не вироблено єдиної 

класифікації інтерв’ю як інформаційного жанру: дослідники, як це часто 

буває, не знаходять порозуміння щодо критеріїв кваліфікування жанру, 

акцентуючи, кожен по-різному, то на тематиці, то на проблематиці чи манері 



96 

збору інформації. Приміром, М. Лукіна [258] пропонує вирізняти п’ять видів 

інтерв’ю, виходячи зі способів отримання інформації: інформаційне, 

оперативне, інтерв’ю-розслідування, інтерв’ю-портрет, інтерв’ю-діалог. 

Згідно з класифікацією А. Томсона [478] Т. Пастушенко на матеріалі усної 

історії вдається до більш деталізованого поділу й визначає наративне, 

напівструктуроване, біографічне, лейтмотивне, фокусоване інтерв’ю, а також 

діалогове інтерв’ю, або вільну бесіду [348, с. 11]. Огляд класифікаційних 

підходів можемо продовжити, однак усі вони дуже умовні й подеколи просто 

по-іншому називають ті самі типи й прийоми опитування. 

У текстах шістдесятників усна оповідь найактивніше проявила себе 

через біографічне інтерв’ю, або інтерв’ю-портрет. Це різновид 

напівструктурованого діалогу, в якому легко простежується кілька доволі 

традиційних тематичних блоків. Такий тип біографії М. Бахтін називає 

аналітичним, оскільки «в його основу закладено схему з визначеними 

рубриками, за якими і розподіляється весь біографічний матеріал» [28, 

с. 292]. У першій з них розповідається про раннє дитинство, шкільне 

навчання, юність і пов’язані з цим шляхи формування світогляду, які 

посприяли становленню індивіда як творчої особистості. Далі вміщується 

інформація про участь митця в шістдесятницькому русі та з’ясовується його 

світоглядна позиція стосовно різних проблем. У третьому блоці зазвичай 

мовиться про сучасний стан творчої і громадянської активності митця, його 

зосередження на державотворчих процесах, участь у певних програмах, 

ґрантових проектах. Може бути й четвертий блок, який уміщує свідчення 

третьої особи, котра близько контактувала з героєм інтерв’ю й наразі 

ділиться спогадами про нього, окреслює зміст і вагу діяльності людини. 

Доволі часто це опубліковані після смерті інтерв’ю з рисами некролога, які 

акцентують на втраті для суспільства з відходом митця, суспільно активного 

громадянина. Зокрема, М. Лукіна спостерегла: «Героєм такого інтерв’ю може 

бути людина, яка виявила себе в будь-якій сфері суспільного життя і 

привертає інтерес широкої громадськості» [258, с. 19]. Різновид 
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біографічного інтерв’ю вимагає зосередження уваги на одній особі й 

дотримання обов’язкових «пунктів» ведення бесіди: це акцентування 

індивідуальних рис респондента, деталей його оточення (антуражу, 

інтер’єру), мовленнєвих особливостей, навіть манери вдягатися. Інтерв’ю-

портрет віднаходимо в літературній спадщині практично всіх шістдесятників; 

воно суттєво допомагає в структуруванні цілісної біографії цього покоління.  

Розмови з М. Горинем, І. Дзюбою, М. Коцюбинською, Є. Сверстюком, 

записані Б. Бердиховською та О. Гнатюк із Польщі впродовж 1995–1999 рр., 

є зразками інтерв’ю-портрета. З цих текстів більше довідуємося про суть 

інтелігентського опору тоталітаризму, адже в долях згаданих видатних діячів 

української національної культури, «як у лінзі, сфокусувалися усі 

найважливіші події останніх десятиліть», знайшов відображення суспільний 

рух до демократії [42, c. 7]. Із вуст співрозмовників отримано коротку 

інформацію про їхнє дитинство, студентські роки, лектуру, творчі 

зацікавлення, репресії (арешти, виклики до КДБ, «ліквідацію» професорів, 

поетів), про покаяння або ж непримиренну стійкість і діяльність побратимів 

по духу (Івана Світличного, Алли Горської). Є. Сверстюк дав загальну 

характеристику духовній ситуації 1960-х рр.: «атмосфера невдоволення та 

пошуку» через відчуття простору, свободи [42, c. 75]. 

Активно продукується у творчості шістдесятників й інтерв’ю-діалог, 

або, як його називає П. Томпсон, вільна бесіда. Характерною особливістю 

цього різновиду усної оповіді є перебування інтерв’юера та респондента в 

однакових умовах, коли в невимушеному спілкуванні досягається основна 

мета діалогу: засвоїти інформацію співрозмовника й поділитися з ним своєю. 

П. Томпсон підкреслює, що «найвагомішим аргументом на захист цілком 

вільного інтерв’ю є теза про мету такого інтерв’ю – не так сам факт інтерв’ю, 

як запис „наративу”, „суб’єктивний” запис того, як люди трактують своє 

життя чи якийсь його період. Те, як вони про це говорять, що оминають, як 

вибудовують розповідь, на чому наголошують, які добирають слова, – усе це 

важливе для розуміння будь-якого інтерв’ю; але для окресленої вище мети 



98 

цінності набуває саме його текст, який і стає предметом вивчення» [477, 

с. 228]. Цю думку підтримує і М. Лукіна, наголошуючи: «Результатом <…> 

творчого партнерства є інформаційний продукт близького до художнього 

жанру, який залежно від каналу освоєння (інформації. – О. Р.) може 

втілюватися в художній нарис, есе, документально-публіцистичний фільм, 

діалог в ефірі тощо» [258, с. 19].  

Взірцевим для нас тут є одне з перших українських інтерв’ю в колі 

шістдесятників про рано померлого поета В. Симоненка – розмова з його 

матір’ю Ганною Щербань близького університетського товариша поета –

Миколи Сома, відома під назвою «З матір’ю на самоті» [440]. Літературне 

начало у діалогізованому інтерв’ю-спогаді тісно переплітається із предметом 

журналістської творчості, й розмежувати їх досить складно. Такий симбіонт 

дозволяє точніше представити читачеві творчий профіль автора на тлі 

покоління, визначити його мистецькі вподобання й смаки, реакцію на 

суспільно-політичні події. Як слушно зазначає німецький вчений Вальтер 

фон Ла Рош, «інтерв’ю про особу має на меті представити співрозмовника, 

тобто через відповіді на запитання змалювати портрет людини» [47, с. 134]. 

Учасники розмови у формі вільної бесіди про Василя Симоненка 

доповнюють його образ достовірними маловідомими загалу фактами про 

дитинство і ранню юність із їх розлогою характеристикою та деталізацією, 

визначаючи в такий спосіб чинники, які безпосередньо впливали на 

формування його світогляду і творили його як поета. 

Уперше інтерв’ю-спогад М. Сома «З матір'ю на самоті» [144] зі 

значними купюрами було надрукованно у часописі «Дніпро» за 1985 р. Тоді 

ім’я В. Симоненка лише проривалося крізь ідеологічну завісу і ще 

залишалося маловідомим для широкого кола читачів. У наступне видання 

1990 р. [145] не ввійшли вирізані цензурою правдиві факти із творчої 

біографії митця, що вказувало на неповноту сприйняття його образу. І лише в 

умовах зняття ідеологічних табу спогади були надруковані у первісному 

вигляді [440], що дало змогу скласти об’єктивну оцінку про них. 
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Досі спогади не потрапляли у поле зору літературної критики, хоча 

значущість їх для розкодування творчого феномена митця незаперечна. 

Зважаючи на манеру викладу мемуарного матеріалу, який подається у формі 

діалогізованої розмови Миколи Сома із матір’ю В. Симоненка, доречно 

авторство приписувати їм обом. Виступаючи як інтерв’юер, М. Сом 

одночасно постає і як інтерв'юент, автор спогадів. Уклинюючись у розмову 

матері, він доповнює її розповідь подробицями з життя сина. Це стосується, 

зокрема, київського періоду, їхньої дружби упродовж навчання в 

університеті. Натомість мати, постаючи у ролі респондента, побіжно виконує 

й функції інтерв’юера. Г. Мельник та А. Тепляшина таку форму діалогу 

визначають як вільне інтерв’ю, оскільки «журналіст може змінювати як і самі 

запитання, так і свою роль у ході бесіди – залишатися слухачем або вступати 

у дискусію» [292, с. 20]. Результатом такої бесіди є портретне інтерв’ю, 

якому властиве оприлюднення ключових моментів із біографії В. Симоненка 

з коментуванням знакових у його долі подій і явищ.  

У спогадах «З матір’ю на самоті» найвиразніше проглядаються ознаки 

діалогу-інтерв’ю, характерною прикметою якого є розмова двох або кількох 

осіб, що ведеться між ними нарівні, проте ініціюється інтерв’юєром. На 

різних етапах бесіди виокремлюються риси інших жанрових різновидів, 

зокрема інтерв’ю-нарису, інтерв’ю-роздуму та інтерв’ю-повідомлення. Однак 

межі між ними встановити складно, взаємонакладаючись, вони досить вдало 

взаємодіють між собою, витворюючи цілісне синтетичне утворення. 

Спогадам властивий наративний характер, їхня мета – у хронологічній 

послідовності охарактеризувати віхи життя і творчості В. Симоненка, 

виокремити основні етапи його біографії, деталізувати їх. Слушно зазначає, 

налаштовуючись на бесіду, Микола Сом: «Поет не існує без своєї біографії. 

А Василева біографія – це доля всього воєнного і повоєнного покоління. 

Отже, потрібні деякі подробиці про його дитинство, шкільні роки, перші 

вірші, університет і Черкаси» [440, с. 13]. Відтак хронопис поетового життя 
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зіставляється із суспільно-історичним процесом і виявляє внутрішні й 

зовнішні чинники поведінки митця. 

Діалог ведеться за заздалегідь вибудуваною схемою: у розмові матері з 

М. Сомом чітко проглядається життєтворчий шлях В. Симоненка – 

напівсирітське повоєнне дитинство, навчання у школі та університеті, 

журналістська діяльність у черкаських часописах, зв'язок із шістдесятниками, 

рання смерть й посмертне визнання. Увага співрозмовників акцентується на 

поворотних епізодах життя поета, його емоційних переживаннях та життєвих 

враженнях, що є свідченням повноцінної картини поетового буття. 

Цікавим різновидом інтерв’ю є т.зв. «фокусоване», котре, йдучи за 

А. Томсоном, Т. Пастушенко трактує як таке, «що зосереджує увагу на одній 

життєвій ситуації з метою якомога більше довідатися в інформатора про 

певний період його життя» [348, с. 11]. По суті, воно близьке до вільної 

бесіди і потребує акцентування на якомусь ключовому етапі в житті індивіда, 

вимагає конкретної інформації про ті чи інші проблеми, процес, явище, 

подію. В історії шістдесятництва роль таких «змістових ядер» відіграли 

вирішальні факти, епізоди, що, як матеріал усної оповіді, кочують від одного 

автора до іншого, повсякчас набуваючи суб’єктивної оцінки, деталізації та 

конкретизації. Це, зокрема, смерть Сталіна, участь творчої інтелігенції у 

діяльності Клубу творчої молоді, протести проти арештів на презентації 

фільму С. Параджанова «Тіні забутих предків», ув’язнення 1965 і 1972 рр.  

Знакові події в житті окремої особи також стають підґрунтям для 

фокусованого інтерв’ювання. Так, у Н. Світличної за не згодну з режимом 

позицію відбирають малолітнього сина, після відбутого терміну покарання 

вони переїжджають до США; роль брата І. Світличного у її ідейному 

становленні, праця на радіо «Свобода» – ці теми постійно цікавили 

інтерв’юерів. Михайлина Коцюбинська повсякчас готова була відповісти на 

питання про значення М. Коцюбинського в її житті; про інтелектуальне 

середовище в чернігівському будинку письменника, до якого вона була 

причетна; про А. Горську, І. Світличного, В. Стуса, які стали її найближчими 
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товаришами у роки гонінь і переслідувань. Як правило, такі важливі події в 

записаних «фокусованих» інтерв’ю деталізуються й набувають форми 

розгорнутого есе, нарису або самостійного документалізованого оповідання.  

Матеріали усної оповіді, на наше переконання, слід визнати 

політематичними, й не варто вишуковувати в них ознак того чи іншого 

окремо взятого різновиду інтерв’ю: вони є поліморфними і, безумовно, 

містять такі ознаки, але – як необхідний, підставовий елемент жанрової 

форми. Інтерв’юери, виходячи з цінності інформації, зазвичай намагаються 

торкатися різних сторін життя творчої особистості, передусім громадянської 

та мистецької діяльності, але водночас і суто індивідуального, якихось мало 

відомих широкому загалу подробиць. Приміром, так укладений збірник 

інтерв’ю «Бунт покоління» [42], який на матеріалі спогадів та особистісних 

рефлексій панорамно віддзеркалює історію буттєтривання і творчого 

самовияву українських інтелектуалів І. Дзюби, М. Гориня, М. Коцюбинської, 

М. Рябчука, Є. Сверстюка. 

Непоодинокими в шістдесятницькому дискурсі є випадки створення 

однотематичних інтерв’ю, здебільшого приурочених до знаменної дати або 

тих, що є відгуками на суспільно-громадські події. Такими є діалоги з 

письменником Р. Іваничуком, зібрані у книзі «Меч і мисль: творчість Романа 

Іваничука у національних вимірах української культури» [300], серед яких: 

«Вдруге в неволю не піду» (запис Л. Копань) – роздуми історичного 

романіста й політика про державотворчі процеси в Україні та його роботу 

депутата Верховної Ради; «Театр моєї душі» (запис Н. Бічуї) – висловлення 

залюбленості в театральне мистецтво, розповідь про драматичні вистави за 

його творами, здійснені львівськими «мельпоменівцями»; «Література – це 

храм» (запис М. Мисак), «Обов’язок митців – захистити культуру» (запис 

О. Ганущак) та ін. – медитації видатного прозаїка на літературно-філософські 

й культурологічні теми. Певна річ, що такі тексти мають надзвичайно 

потужні й цінні, як висловлюються журналістикознавці, «інформаційні 

шуми»: за основною темою вони висвітлюють ще цілу низку цікавих для 
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читача, а в нашому випадку і для дослідника шістдесятництва питань 

історичного буття України, біографії митця, його літературних взаємин, 

психології творчості, увиразнюючи свою метажанрову природу. Часто 

віднаходимо однотематичні інтерв’ю в періодиці, зокрема, в «Літературній 

Україні», як-от: «Ця поезія… обстоює національні та європейські духовні 

вартощі» [511] (інтерв’юер Д. Павличко) – думками про білоруський 

літературний процес ділиться Р. Лубківський; «Загублено ключ до 

Шевченкової творчості» (запис М. Сидоржевського) – сентенції 

Є. Сверстюка про знаковість постаті Т. Шевченка в українській національній 

культурі [147]. Кожний із таких текстів виявляє особистісне начало 

респондента, дає можливість побачити його незалежну позицію стосовно 

подій близької або віддаленої історії, характеризує психотип творчої 

особистості, світ її переживань і креативності. 

Вільна розповідь не позбавлена суб’єктивізму, адже інтерв’юйований 

викладає власні спогади, міркування та оцінки, пропонуючи 

співрозмовникові-скриптору поглянути на ті чи інші події з його точки зору. 

Стосовно цього позиціонування М. Коцюбинська слушно зауважувала: 

«Саме завдяки суб’єктивності оцінок-характеристик персонажі доби 

постають як неоднозначні живі особистості, далекі від хрестоматійної 

однозначности, безапеляційности» [217, с. 40]. Водночас через систему 

письменницьких суб’єктивних оцінок і вигранюється світоглядна позиція 

творчої особистості в уявленні реципієнтів: її може формувати як осібне 

бачення митцем якогось індивіда або події з їх відповідними 

характеристиками, прямим висловлюванням вражень, переконань, так і 

певний суб’єктивний досвід, набутий людиною через життєві трансформації, 

що сприяли накопиченню знань, увиразненню емоційно-естетичних чинників 

творчого процесу, становленню цілісного світосприйняття. Первинним 

джерелом тут виступає почуттєва сфера – як фактор імпліцитного існування 

автора.  



103 

Суб’єктивність усної оповіді зберігає автентику авторського тексту в 

аспекті відтворення ним духу епохи та емоційних станів респондента. Такі 

свідчення за жодних обставин не повинні залежати від сторонніх впливів, 

якимось чином спотворюватися: інтерв’юер мусить точно передавати думки 

опитуваного, не допускати зовнішніх вербальних втручань у його 

висловлювання. У такий спосіб можемо отримати якісний і правдивий 

матеріал усної оповіді з урахуванням індивідуальних ресурсів особистості 

митця, особливостей її самовияву, відкритий для глибшого пізнання 

дослідниками. Наприклад, у поданому далі фрагменті інтерв’ю В. Овсієнка з 

Їлиною Стус (матір’ю В. Стуса) від 30 серпня 1990 р. повністю збережено 

особливості мови жінки – стилістика оповіді, діалектні елементи, росіянізми, 

що підтверджує незаанґажоване першопрочитання біографії поета: 

« – А Ви знали, що він пише вірші, як був ще маленьким? 

– Не знаю. Нічого я не знаю. Нікада не читала їх і не знала. Тільки все 

ругала… Що ти там ліпиш, не знати що? А він сидить. І пише. Пише. Щоб 

він коли минуту всидів. Чи він коли згаяв время. Все робота в нього, все 

робота. І вночі писав. Часа в два ще світить. Виругалась добре на нього. Чого 

ти сидиш, доки будеш сидіти, та такий-сякий. Він, правда, не обідився 

нічого. „Мам, я ще трошечки, та й буду лягати спати”…» [50, с. 508]. 

 Такі матеріали в історії літературного шістдесятництва сприймаються 

як фіксація культурно-історичного виміру епохи, як корективи до уточнення 

розрізненої та розпорошеної біографії митця. З них черпаємо інформацію про 

витоки мистецького феномена автора, про шляхи формування його творчого 

світогляду. Завдяки цим свідченням з’являється унікальна можливість 

упорядковувати життєпис творчої особистості, долучити в науковий обіг 

маловідомі факти, які увиразнюють творчий профіль автора, пояснюють його 

психологічні стани, причини написання того чи іншого твору. Усна оповідь 

як літературний факт дає змогу реконструювати та об’єктивізувати збірний 

образ митця в контексті культурно-мистецьких процесів доби.  
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У сучасному літературознавстві усна оповідь мусить набути широкого 

застосування як генологічний різновид художньо-документальної прози. 

Адже інтерв’ю, наприклад, із провідними діячами українського Руху Опору 

або людьми, які входили в коло їхнього спілкування, – це важливе 

інформативне джерело для суб’єктивізованої деталізації літературного 

процесу другої половини ХХ століття. Самé ж використання методу усної 

історії, або, як ми пропонуємо, – усної оповіді, на думку А. Киридон, 

«передбачає врахування кількох структурних компонентів», і це 

«особливості характеристик респондента; роль особи інтерв’юера; 

композиційна схема опитування / розповіді; локально-темпоральні 

характеристики, компоненти впливу (стеоретипи сприйняття певної ситуації, 

соціокультурні коди) тощо» [185, с. 162]. Такі складові, вибудувані на 

художній підоснові, трансформують уснооповідний матеріал у метажанровий 

формат, відтак ретроспективно синтезують накопичений вербальний 

потенціал мовця, що накладається на здобутки творчого досвіду митця і 

сприймається як ескізна мозаїчна конструкція, чиїми складниками постають 

літературні й публіцистичні жанри. 
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ВИСНОВКИ ДО І РОЗДІЛУ 

 

Явище метажанру дефінінюється як стійкий варіант історично 

конкретних засобів художнього моделювання світу, стисла модель 

літературності, структурний принцип побудови образу, що породжується 

літературним напрямом і визначається його жанровою системою. Теоретичне 

ядро споріднених жанрів визначається у діахронічному аспекті і засвідчує 

циклічну єдність творів зі спільними формозмістовими чинниками, чим 

підтверджуються, що поняття ще очікує свого теоретичного тлумачення. 

Метажанр як теоретична проблема вимагає до себе особливої дослідницької 

уваги, оскільки не підпорядковується традиційно усталеним критеріям 

літературознавчого оцінювання. Визначальною його характеристикою є 

жанровий синкретизм, завдяки чому такого типу художні конструкції 

міксують різнопланові жанрові поєднання, які сприймаються як єдине 

мистецьке ціле. Моментом диференціювання таких творів є міжродовий і 

міжжанровий синтез, унаслідок якого авторський новотвір укомпоновує в 

собі найрізноманітніші художні елементи й інші літературно-мовні 

форманти, які, проте, не розчленовують його, а, навпаки, спонукають до 

цілісного охоплення й прочитання.  

У структурі наджанрових утворень художньо-документальна проза 

потрактовується як метажанр, оскільки виразно виявляє його ознаки і 

спроможна повноцінно функціонувати як нововідкрита генологічна матриця. 

Non-fiction репрезентована такими жанровими різновидами, як епістолярій 

мемуари, щоденники, записки, автобіографія, некролог, усна оповідь. Усі 

вони цілком придатні до абсорбування різногалузевих текстів, спроможні 

врощувати в авторський текст чужорідні художні й нехудожні вставки. 

Окремі з них у площині метажанру, як-от епістолярій, мемуари, усна оповідь 

зараховуються до високопродуктивних, натомість щоденники, записки, 

автобіографії, некрологи вважаються малопродуктивними генологічними 

утвореннями. Визначальними ознаками нефікційної прози є суб’єктивність 



106 

авторського мислення, ретроспекція, заснованість на факті, хронотопічний 

чинник, концептуальність, двоплановість художнього відображення 

дійсності. Виразне фактографічне начало у структурі наратологічного 

дискурсу має цілковиту перевагу над суб’єктивністю авторської думки, яка 

формується переважно через особистісні чинники у ставленні до окремої 

події, факту чи явища, проте не видозмінює її суті. На суб’єктивне оповідне 

тло вплив здійснюється й через часову віддаленість від зображуваної автором 

дійсності. Означені фактори дозволяють виформовувати комплекс найбільш 

усталених атрибутивних ознак нефікційної прози у структурі художньо-

документального метажанру.  

Проза-nonfiction літературного шістдесятництва підпорядковується 

хронотопічним чинникам, завдяки чому розрізняються два визначальних 

етапи у її розвитку: ранній та пізній. Перший характеризується зародженням і 

активним становленням руху, означений утисками й тотальними 

переслідуваннями інакодумців, що, відповідно, позначилося на творенні 

метажанру, згасанні його окремих жанрових різновидів. Другий етап 

становлення нефікційної прози пов’язаний із утвердженням української 

державності і появою значущого масиву літературних текстів, які творилися 

вже в умовах вільного письменницького самовияву, що дозволяло митцям 

сповна виявляти мистецький хист й експериментувати у площині 

метажанрових моделювань.  

Художньо-документальна проза літературного шістдесятництва постає 

відкритою системою для постійних генологічних нововідкриттів, виявляючи 

постійну рухливість жанрових кордонів у системі метажанру. Як цілісне 

множинне утворення nonfiction повсякчас виявляє схильність до 

перекомбінування, модифікування і варіативності текстових компонентів, що 

сповна дозволяє кваліфікувати її у форматі метажанрових конструкцій.  
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РОЗДІЛ ІІ.  

ЗМІСТОВІ ДОМІНАНТИ ХУДОЖНЬО-ДОКУМЕНТАЛЬНОЇ 

ПРОЗИ 

 

 

2.1. Реконструкція творчого процесу шістдесятників за матеріала-

ми художньо-документальної прози 

 

Художньо-документальна проза шістдесятників постає надзвичайно 

багатим матеріалом для формування загального уявлення про особливості 

творчого процесу цього мистецького покоління та усвідомлення непростого 

шляху в літературу того чи іншого з його визначних представників. З 

великого масиву різножанрових текстів можна виокремити подеколи цілі 

фрагменти, які висвітлюють творчу лабораторію авторів, їхню здатність 

відстоювати власну мистецьку позицію, свідчать про неможливість 

повноцінної творчої реалізації в умовах тоталітарного режиму й 

ідеологічного тиску. А тому художньо-документальна спадщина 

шістдесятників сприймається як унікальне явище – свого роду модель 

екзистенціального буттєтривання письменників у непридатних для 

повноцінної творчої праці умовах. А втім, навіть за обставин цілковитої 

скутості тісними рамцями ідеологічного чинника й цензурними перепонами 

шістдесятники виразно продемонстрували свою неспівмірність із 

культивованим владою образом радянського письменника й вийшли за межі 

нормативних кліше декларованого соцреалізму: більшість із них відкрито 

виявляли власний нонконформізм, стверджували незалежну позицію, яка в 

основному відверто суперечила силоміць насаджуваним псевдохудожнім 

постулатам.  

Шістдесятники інспірували свободу творчості, окреслюючи власну 

духовну територію, віднаходили внутрішні резерви повноцінного (наскільки 

то було можливим) творчого самовияву. У сфері можливостей творчої 
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реалізації близькими їм були сентенції, висловлені М. Бердяєвим: «Щоби 

жити гідно й не бути приниженим і розчавленим світовою байдужістю, 

соціальною буденністю, варто у творчому піднесенні вийти з іманентного 

кола „дійсності”, необхідно викликати образ, уявити інший світ, новий у 

порівнянні з цією світовою дійсністю (нове небо і нову землю)» [32, с. 219]. 

Передусім детально простежити пошуки форм творчого вияву митця в 

умовах заблокованої культури дають змогу розлогі художньо-документальні 

полотна – біографічні й автобіографічні романи-хроніки, повісті, епістолярії, 

щоденники; вже меншою мірою цьому слугують мемуарні есе та спогади; і, 

зрештою, найменш інформативними є, за нашим спостереженням, малі 

метажанрові конструкції – автобіографії, записки, некрологи. І це зрозуміло, 

адже розгорнутий виклад авторської думки, крім того, що актуалізує більшу 

кількість тем, вимагає ще й особливих підходів до композиції, наративної 

системи твору, засвідчуючи таким чином художню майстерність автора. Як 

відомо, модель творчої поведінки митця визначає низка чинників – 

суспільних, психологічних, моральних, і саме в таких координатах 

досягається стереоскопічна можливість її глибокого вивчення, зокрема, через 

осягнення стилю авторського висловлювання, його індивідуальних 

складових. У самій моделі вбачається і результат творчої самореалізації 

письменника, і віддзеркалення його мистецької лабораторії людьми з 

близького оточення – очевидцями реальних подій; у результаті складається 

цілісна картина творчого саморуху діяча культури й вимальовується тло, на 

якому він жив і працював. 

Ціннісно-світоглядні орієнтири письменника, безумовно, постають 

мотиваторами його творчої діяльності. Вони скеровують особистість майстра 

слова на певне коло проблем, які, своєю чергою, увиразнюють універсальну 

картину його мовомислення. Нефікційна література оперує певним переліком 

тематичних напрямів, до яких апелюють автори, активно оприявнюючи при 

цьому специфіку свого творчого буття. Серед ключових тут – питання 

самоідентифікації митця в умовах ідеологічного тиску, утвердження 
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ціннісних моральних та естетичних пріоритетів у творчості й особистому 

житті, апеляція до проблем, які відверто ігнорувалися офіційною критикою, –

замовчування творчих імен, створення перепон, які унеможливлювали вихід 

творів літератора з друку. Водночас фокусується увага на тому, щоб 

проілюструвати, як нав’язувалася панівна ідеологія, які наміри виникали в 

митця і з певних причин не реалізовувалися, що ставало завадою на творчому 

шляху. В умовах тотального пресингу непересічна творча особистість, що 

понад усе дбала про неспотворене мистецьке я, репрезентувала себе (і так 

сприймалося збоку) як гармонійну й самодостатню, незалежну від зовнішніх 

умов і впливів; вона відстоювала ідеал прекрасного, засвідчувала рівень 

індивідуальної культури, естетичні вподобання та смаки. 

Аналіз епохи раннього шістдесятництва, найширше відображеної в 

мемуарних текстах, дає змогу простежити самоідентифікацію 

новонародженого творчого покоління, чітко вирізнити його естетичні запити, 

потенціальні можливості до самореалізації та інтелектуально-мистецьких 

відкриттів. У багатьох збірниках спогадів віднаходимо відомості про те, як 

визрівав духовний материк покоління, викристалізовувалися ідейні засади 

його майбутнього динамічного творчого (передусім поетичного) злету. 

Осередками нових художніх віянь, як і альма-матер їх репрезентантів, стають 

університети – Київський, Львівський, Сталінський, Харківський: переважно 

там навчалися майбутні шістдесятники. А також – літстудії при столичних 

видавництвах, зібрання яких часто переростали в гострі дискусії, в розпалі 

яких викристалізовувалися ознаки нового творчого самоусвідомлення. 

 Так, у нетривалі роки відлиги особливо сприятливі умови для 

плекання молодої літературної зміни склалися в Київському 

держуніверситеті. У виші успішно діяла і своя літстудія «СіЧ», яка носила 

ім’я розстріляного білогвардійцями вісімнадцятирічного українського поета 

Василя Чумака й надихала обдароване студентство на розвиток і змужніння 

літературного хисту. Опікувалися початківцями висококваліфіковані 

викладачі-наставники Іван Бровко, Арсен Іщук, Ілля Кучеренко, Олександр 
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Назаревський, Люція Осовецька, Галина Сидоренко (дехто з них пізніше – зі 

зміною політичного курсу – зазнає утисків), які не лише прищеплювали 

своїм вихованцям любов до слова, редагували їхні перші проби пера, а й 

сприяли формуванню в них свідомої громадянської позиції, незалежної 

думки, вказували на пріоритетні підходи до власної оцінки та життєвих 

явищ. У «СіЧі» культивували смак до справжньої літератури, не обтяженої 

ідеологічними догмами, читали «несхвалюваних» та офіційно заборонених 

«контрреволюціонерів-націоналістів» В. Винниченка, М. Вороного, 

В. Еллана-Блакитного, С. Єфремова, Б. Лепкого, Є. Плужника, В. Поліщука 

та ін., відкривали для себе стильове багатоманіття модернізму, що, 

безумовно, впливало на творчий вибір і життєствердження «зеленої молоді» 

кінця 1950-х – початку 1960-х рр.  

 Майбутні шістдесятники, довідуємося з мемуаристики, брали діяльну 

участь у роботі «СіЧі», найактивнішими з них були В. Симоненко, І. Драч, 

В. Підпалий, В. Шевчук, В. Діденко, Н. Кащук, Т. Коломієць, П. Засенко, 

В. Житник, С. Зінчук. У цьому творчому осередку озвучувалися щойно 

написані тексти, нерідко потрапляючи в горнило полеміки, але саме так і 

мужніло поетичне слово, якому надалі доведеться зазнати ще й не таких 

випробувань. Із матеріалів усної оповіді (розмови Г. Щербань і М. Сома) 

дізнаємося, що ранні вірші В. Симоненка відразу були сприйняті в 

студентському товаристві. Уже тоді митець виривався з прокрустового ложа 

соцреалізму, його голос звучав осібно, руйнуючи псевдомистецькі догми й 

стереотипи. М. Сом деталізує обставини того часу, називає найближчих 

друзів Василя, поміж яких – майбутній перекладач А. Перепадя, один із 

популяризаторів Симоненкової творчості за кордоном; наголошує, що 

«Симон» зі своїми віршами не ліз напоказ: «…приблизно до третього курсу 

мало хто знав про те, що Симоненко пише прекрасні поезії» [440, с. 33]. За 

людські якості та природне володіння словом полтавця обрали головою 

літстудії, він мав можливість творчо спілкуватися з уже визнаними 

літературними класиками П. Тичиною, М. Рильським, Остапом Вишнею, 
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А. Малишком, які опікувалися молодими університетськими талантами. Зі 

спогаду-діалогу відкриваємо для себе, що на становлення поетичної сутності 

В. Симоненка помітно вплинув В. Сосюра, якого митець-початківець, за 

словами Г. Щербань, називав літературним батьком. Саме він першим 

привітав молоду літературну зміну, скеровуючи на плідну й натхненну 

творчу дорогу В. Симоненка, Б. Олійника, Т. Коломієць, В. Діденка, М. Сома 

та ін. 1957 роком інтерв’юер фіксує появу в пресі дружнього послання 

В. Сосюри «Любій юні» й так його коментує: «Тоді наша університетська 

багатотиражка „За радянські кадри” вийшла не звичайною газетою, а 

поважною брошурою, де на першій сторінці друкувалося привітання Сосюри, 

а далі вірші (тільки вірші) і портрети університетських поетів. Ото радості 

було!» [440, с. 43]. Незаперечна заслуга у виході цієї розлогої презентації 

літстудійців належить В. Симоненку, який цілеспрямовано популяризував 

творчість своїх побратимів по перу.  

Письменник В. Шевчук у спогаді, вміщеному в мемуарному збірнику 

про В. Підпалого, висвітлює один з аспектів творчої діяльності однокашників 

– випуск літературної стіннівки, що в цілому відображає настрій покоління: 

«Літературна студія імені В. Чумака тим часом процвітала: принаймні на 

початок 1961 року, для всіх нас вельми пам’ятного, ми спромоглися на 

Шевченківські свята створити величезну газету під назвою „Заспів” (так 

звалася й книжка Василя Чумака); Шевченка із зеленими вусами намалював 

одноногий студент-філолог, прізвище якого, на жаль, я забув (йдеться про 

Ю. Домотенка. – О. Р.), там було надруковано поему І. Драча про 

Т. Шевченка „Вишневий цвіт”, вірші Володимира Підпалого, Володимира 

Житника, Станіслава Зінчука та інших, моє оповідання, бо я вже тоді рішуче 

перейшов на прозу, котре звалося „Щось хочеться” <…>. Ми всі, в тому 

числі й Володимир, просто „горіли” тією газетою (випускали її й раніше, але 

такої ще не випускали), а коли вона з’явилася, довжелезна й барвиста, то біля 

неї юрмилися весь час студенти, та й ми самі по десять разів на день до неї 
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підходили, бо вважали, що створили щось „аж-аж”; принаймні, з тих творів 

вихлюпувала вся наша неспокійна юність» [357, с. 435]. 

Власне, книга спогадів про В. Підпалого засвідчує, що він був одним з 

найактивніших діячів «СіЧі» та незаперечно визнавався побратимами як 

талановитий поет (спогади В. Діденка, В. Житника, В. Шевчука). За 

рекомендацією активу літстудії поезії молодого автора вперше була 

надруковані в університетській багатотиражці «За радянські кадри». Це 

початківцеві додало впевненості у власних силах, і він надалі чесно торує 

письменницьку стезю, гуртує навколо себе однодумців. Як стверджує 

однокурсник і друг поета С. Зінчук, «до цеху студентських римувальників 

Володимир прийшов цілком сформованим поетом. Його уроки учнівства 

залишилися поза університетськими авдиторіями. Він міг сам вести семінари 

з поетики чи літературознавства, а вірші писав легко і невимушено, як і 

дихав» [357, с. 159]. 

Як бачимо, у відносно вільній творчій атмосфері відбувалося 

становлення молодих сил українського письменства, які заявлять про себе 

невдовзі кристалізованою незалежною громадянською позицією.  

Подібне можемо сказати і про літературну студію при видавництві 

«Молодь», що діяла в період раннього шістдесятництва під керівництвом 

Д. Білоуса та В. П’янова. У книзі спогадів про В. Підпалого віднаходяться 

відомості про творчу, по-модерному дискусійну атмосферу її засідань, як це, 

приміром, підкреслює В. Сидоренко, тоді поет-початківець: «Це була 

справжня майстерня для молодих авторів. Ми й по засіданнях допізна 

купками ходили київськими вулицями, невгамовно сперечалися про поезію, 

її вартісні й слабкі сторони. І в цих бесідах нерідко звучав розважливий, іноді 

трохи гарячкуватий голос Володі Підпалого» [357, с. 358]. Варто зауважити, 

що саме в ці роки виношуються перші збірки В. Підпалого. Його вірші 

друкує республіканська періодика, їх схвалюють визнані майстри слова. 

Автор обирає органічну, природну для себе позицію морального благочестя і 

несе її людям через художнє слово. За свідченнями сучасників прочитується 
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думка про те, що поетичний талант В. Підпалого помітно вирізнявся в 

середовищі його літстудійного оточення, а тому початківці доволі часто 

зверталися до нього за підтримкою, творчою порадою. Ось що пише з цього 

приводу колишній учасник літстудії поет К. Домаров: «Читав тоді Володя 

перші свої вірші. Вони вражали небуденністю форми, оригінальністю думки. 

Вже тоді Володя мав великий поетичний голос, сплутати який з іншими було 

важко. У літературу увіходив цікавий поет і справжній громадянин» [357, 

Підп,спог с. 107].  

А втім, усезагальний оптимістичний настрій, невимушена творча 

атмосфера вимагали від митців пошуку ідеалу й переоцінки життєвих 

цінностей. І В. Підпалий упевнено утверджується в новому форматі 

української літератури. Підтвердженням тут можуть слугувати спогади-

спостереження близького приятеля літератора – поета Івана Гнатюка: 

«Володимир Підпалий входив у літературу не галасливо та й ніколи не був у 

ній галасливим, творчість для нього була такою органічною, такою 

природною, як дихання, – він думав не про себе в літературі, а про саму 

літературу, якщо говорити, зокрема, про поезію, то тільки дбав, щоб вона 

була справді поезією, потрібною для народу, а не для самого автора» [357, 

с. 64].  

Автори спогадів про В. Підпалого роблять акцент на етико-

гуманістичній концепції його стоїчної філософії: митець завжди умів 

органічно, легко сприймати життєві негаразди, ніби відсторонював їх, 

свідомий того, що є неминучі речі в біоритмі повсякдення. Натомість понад 

усе цінував гармонію особистісних стосунків, ставлення людини до життя й 

можливості її повноцінної самореалізації. Повсякчас він формує власну 

духовну свободу, яка особливо увиразнюється в умовах тотального тиску. А 

втім, сформульоване узагальнення можемо задіяти як типове для 

характеристики більшості шістдесятників, які в ранній період своєї творчості 

ступали на шлях самоусвідомлення й самоствердження.  
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Важливу роль у творчій та ідейній кристалізації шістдесятників 

відіграли мистецькі об’єднання – Клуби творчої молоді (КТМ): у Києві це 

«Сучасник» (1960), у Львові – «Пролісок» (1962). Завдяки їм відбулося 

утвердження нового мистецького покоління як сили, спроможної протидіяти 

суспільному тиску. С. Білокінь вважає, приміром, клуб «Сучасник» 

«центральною структурою шістдесятництва», оскільки він «відіграв ключову 

роль у громадсько-політичному й культурному житті української столиці» 

[35, с. 63]. Історія київського КТМ уповні віддзеркалює ґенезу 

шістдесятництва: від зародження суспільно-мистецького руху до його 

згортання через переслідування, обшуки, арешти інакомислячої інтелігенції.  

Документалістика виписує галерею імен, знакових у шістдесятництві, 

серед яких президент КТМ Л. Танюк, найактивніші його учасники 

А. Горська, І. Дзюба, І. Жиленко, О. Заливаха, В. Зарецький, 

М. Коцюбинська, Г. Кочур, В. Кушнір, М. Лукаш, Є. Сверстюк, 

І. Світличний, Г. Севрук, Л. Семикіна, В. Симоненко та ін. Мистецьку 

діяльність та об’єднавчу місію КТМ у своїх спогадах висвітлює 

М. Коцюбинська: «Найголовнішим було те, що Клуб об’єднав розрізнених 

досі однодумців з різних творчих галузей – літераторів, художників, 

музикантів, театральних діячів. Прийшло усвідомлення того, що ми – гурт, 

що ми – сила. Головними об’єднавчими постатями були Іван Світличний, 

Алла Горська і Віктор Зарецький, Лесь Танюк. Літературні вечори, екскурсії 

пам’ятними місцями України, різні неформальні зібрання у майстернях 

київських художників, передусім на Чорній Горі в Алли Горської і Віктора 

Зарецького, Людмили Семикіної. Плекання традиційних свят, вечори 

молодих композиторів (Л. Грабовський, В. Губа, Б. Фільц), участь у різних 

протестних акціях» [218, с. 38–39].  

У першу чергу діяльність молодих українських інтелігентів була 

спрямована на популяризацію національної культури, повернення забутих 

імен доби Розстріляного Відродження, розсекречення злочинів сталінського 

режиму. Одну із форм роботи клубу описує в спогадах І. Дзюба: «По-перше, 
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проведення літературних вечорів. Так, з величезним успіхом пройшов 

поетичний вечір Василя Симоненка в Малому залі Жовтневого палацу. Такі 

ж вечори за участю Івана Драча, Миколи Вінграновського, Віталія Коротича, 

Миколи Холодного, Олексія Булиги, пізніше Бориса Мозолевського 

відбувалися в Інституті нафти і газу, що на тодішній вулиці Леніна, в 

Технікумі зв’язку, в Інституті теоретичної фізики тощо» [121, с. 333]. Відомо, 

що за великого інтересу публіки, особливо молоді, відбулися також вечори 

пам’яті Л. Курбаса, М. Куліша, Лесі Українки, І. Франка, Т. Шевченка. Саме 

ця активна творча й культурно-реабілітаційна діяльність шістдесятників 

спричинила ідеологічний тиск на них, а невдовзі й політичне переслідування 

в умовах чергового загострення реакційності владного режиму. 

Митці з різних регіонів України, як засвідчує художньо-документальна 

проза, прагнули налагодити контакти між собою, створити мережу творчо-

інтелектуального спілкування. Цьому допомагало листування: в такій формі 

повідомляли зацікавленим про організацію і проведення виставок, семінарів, 

обговорення книг, про творчі зустрічі. Епістолярні діалоги між активістами 

творчих осередків велися доволі жваво, проте дуже швидко були взяті на 

контроль каральними органами, які вбачали в подіях, про які йшлося у 

кореспонденціях, протиправні і протизаконні дії. Для прикладу, в листі до 

Б. Гориня від 22 червня 1963 р. І. Світличний інформує про виїзні засідання 

КТМ: «28.06. ми всі – Клуб творчої молоді – їдемо до Одеси, там будуть 

поетичні вечори. Організовує Танюк і спеціально присилає два автобуси. 

Було б дуже добре, аби й зі Львова приїхали люди – тільки з таких, що 

можуть щось перед людьми сказати» [411, т. 1, с. 62]. Як стало відомо 

пізніше, поїздка була зірвана, заплановані вечори не відбулися через 

втручання відповідних служб, що вже чітко сигналило про згортання 

«відлиги» й поновлення агресивної політики утисків, гонінь, переслідувань 

дисидентів. 

Поширенню ідей шістдесятництва в різні регіони України сприяють 

творчі контакти й культурний обмін. Пересвідчитися в цьому можна, 
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проаналізувавши, наприклад, книгу спогадів про одеського поета Б. Нечерду: 

різні ракурси його творчого профілю, зауважені мемуаристами, спричинені 

передусім спілкуванням із київськими шістдесятниками. Відомо, що в 

літературу він входив як російськомовний автор: перша збірка «Материк» в 

одеському видавництві «Маяк» була підготовлена до друку саме російською. 

Становленню Б. Нечерди як україномовного поета сприяв голова Одеської 

письменницької організації І. Рядченко, автор передмови до «Материка», 

який зумів переконати митця-початківця в його належності до самобутньої 

національної літератури. Б. Нечерда як поет суттєво оновлюється, за дуже 

короткий час він переформатовує свою збірку і подає її у видавництво вже 

українською мовою, у такий спосіб заявляючи про свою свідомісну 

самоідентифікацію.  

Автори спогадів про Б. Нечерду подеколи прямо наголошують на його 

причетності до літературно-мистецького шістдесятництва, і ці свідчення не 

безпідставні. Найпереконливішим аргументом тут слугує модерна стилістика 

збірки «Материк» (1963), вихід якої спричинив жваві обговорення в колах 

нонконформістської інтелігенції. Зокрема, І. Дзюба в статті «Хлюпни нам, 

море, свіжі лави», опублікованій у польському часописі «Український 

календар» (Варшава, 1966), аналізуючи розвиток тогочасної української 

поезії, з-поміж розмаїття творчих імен – І. Жиленко, Ігор Калинець, 

С. Йовенко, Л. Скирда, О. Булига – виокремлює одеського літератора і дає 

його творчості високу оцінку: «Борис Нечерда – поет гострої думки 

суспільницького спрямування, а його складний емоційний малюнок виникає 

з динамічного контрастування, „взаємотворення” напруженого ліризму й 

насмішкувато-гіркуватої парадоксальності, гротеску тощо, дечим він нагадує 

Євгена Плужника, а в чомусь іде від сучасної російської поезії» [124, с. 476]. 

Схвальні критичні відгуки про творчість Б. Нечерди прозвучали й на 

семінарі молодих письменників України в Одесі в травні 1963 р. Про ці події 

читаємо в спогадах його безпосередніх учасників – В. Захарченка, 

О. Маландія, Д. Шупти, які наголошують на стрімкому входженні Б. Нечерди 
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в середовище духовних побратимів. Скажімо, Д. Шупта серед учасників 

семінару називає А. Бортняка, В. Грабовського, О. Зайвого, В. Захарченка, 

Б. Нечерду, І. Нижника, С. Реп’яха, В. Сороку, В. Стуса, В. Яворівського 

[530, с. 208]. Керівники творчого форуму – В. П’янов та В. Іванисенко – з-

поміж багатьох талановитих початківців тоді відзначили поетичні дебюти 

М. Вінграновського, В. Захарченка, В. Міщенка, В. Стуса, Д. Шупти. Крім 

того, часто зверталися до творів Б. Нечерди, який, хоч і був наймолодшим 

серед колег, виявляв активність і тримався на рівні як оригінальний поет та 

критик. Ось як про ті події згадує О. Маландій: «Під час обговорення творів 

деякі літератори-початківці обмежувалися загальними фразами, а Нечерда 

виступав як професійний критик. Оцінюючи творчий доробок колег, говорив 

предметно і конкретно» [533, с. 255]. Зі своїм прагненням до незалежної 

манери письма, до творчої свободи Б. Нечерда здобув авторитет і дружню 

підтримку поетів-киян. А вже у їхніх колах атмосфера творчих дискусій 

переростала в розмірковування про наболілі питання сьогодення – утиски 

української мови, хрущовську кампанію «боротьби з формалізмом». 

Для Б. Нечерди одеським семінаром знаменується фактор хрущовської 

відлиги. За матеріалами спогадів, інтелектуально вільна атмосфера цього 

заходу поглибила національне самоозначення літератора, його усвідомлення 

духовної самодостатності творчої особистості, що стало спонукою до 

активної праці над собою і потреби мистецької комунікації. Б. Нечерда легко 

вписався в молоде столичне творче середовище, познайомився з 

авторитетним шістдесятником І. Світличним, брав участь у літературних 

зібраннях, дискусіях, подружився з І. Жиленко, П. Засенком, А. Макаровим, 

В. Стусом, М. Слабошпицьким, Гр. Тютюнником. Для нього то були роки 

творчого визрівання – пошуку себе в поезії та житті, вироблення стилю і 

громадянської позиції. Як пише В. Саєнко, «письменник глибоко сприйняв 

творчі ініціативи шістдесятників, поставивши їх опорними контрапунктами у 

своїх творах» [395, с. 211]. У зв’язку з цим проблема його особистісного 

вибору в умовах ідеологічного тиску на особистість постає як 
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екзистенційний самовияв. Натомість згортання хрущовської відлиги, 

особливо відчутне в регіонах, віддалених від столиці, підштовхувало 

Б. Нечерду до інтенсивного пошуку внутрішніх резервів для духовного 

самозбереження. Точку інтелектуального й естетичного опертя (як і 

В. Симоненко) він знаходив тільки в товаристві київських нонконформістів, 

тому за будь-якої нагоди приїжджав до столиці, долучався до їхнього кола. 

«Тим-то шістдесятники Одеси, Львова, Харкова та багатьох інших міст і 

містечок так рвалися до Києва, в якому ще жив дух опору ідеології, дух 

новацій – культурних та політичних» [533, с. 201], – стверджує у своїх 

спогадах про поета І. Жиленко.  

Тотальний наступ на короткотривалі демократичні процеси, арешти 

інакомислячих інтелігентів штовхають Б. Нечерду до індивідуальної форми 

протесту, пов’язаної з абсолютним неприйняттям реальності, відстороненням 

від зовнішніх впливів. Свою рішучу незгоду з абсурдною дійсністю він 

виказує ігноруванням офіційних ідеологічних приписів, нестандартно 

мислячи та діючи, навіть манерою одягатися, спілкуватися. Його життєва 

позиція кардинально розходиться з панівною суспільною ідеологією, більше 

того – цілковито суперечить їй. У результаті незалежна поведінка Б. Нечерди 

провокує каральні впливи: «…то розсипалася у видавництві вже набрана 

книжка, то інспірувалася розносна стаття, в якій автор звинувачувався в 

дешевому епатажеві, богемщині та інших “неприпустимих для українського 

радянського поета” гріхах» [425, с. 13]. Свій протест проти таких дій влади 

митець передав формою цілковитого творчого мовчання: «…впродовж 1972–

1978 рр. він мовчав, не приймаючи соцреалістичної кон’юнктури» [395, 

с. 214]. За гіпотезою С. Стриженюка, однією з причин такої поведінки «могло 

бути те, що поет підтримував знайомство з В. Стусом» (цит. за [395, с. 214]), 

однак таке припущення видається непереконливим. 

У збірці спогадів про Б. Нечерду мовиться про його приятелювання і 

творчі взаємини з В. Стусом, які тривали до першого ув’язнення майбутнього 

автора «Палімпсестів». В. Стус високо оцінив ранній поетичний доробок 
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побратима, виказував йому приязне ставлення, прихильно відгукувався про 

творчість. На цьому, зокрема, наголошує черкаський поет В. Захарченко: 

«Пам’ятаю, як він (В. Стус. – О. Р.) носив із собою книжку Нечерди 

„Барельєфи” і на ходу, коли ми йшли в Києві на трамвай, і у трамваї 

декламував напам’ять один за одним естампи й висловлював своє 

здивування, давав їм найвищі оцінки» [533, с. 219]. Передусім імпонувала 

В. Стусові нечердинська манера письма, його ускладнена метафорика, 

особливе чуття слова, про що частково мовиться в ранніх літературознавчих 

працях дисидента – «Най будем щирі», «На поетичному турнірі».  

Проте з часом Стусове сприйняття колеги-літератора змінюється – аж 

до заперечного. Таку різку трансформацію взаємин прояснюють Стусові 

невольничі листи до рідних та друзів. Приміром, в одному з них читаємо: 

«…вийшла збірка Нечерди „Літак у краплині бурштину” (знай наших!)» [449, 

т. 6, кн. 2, с. 18]. В. Стус звертається через рідних до О. Орача з проханням 

придбати цю книжку й надіслати йому, однак після прочитання збірки від 

очікуваного піднесення не залишається й сліду: «Більше було прикро, що 

такий хлопець звівся зовсім на ніщо, коли не сказати коротше. 

Різностильність, несмак, залицяння й самококетерії на одеському (та й чи 

такому?) суржику» [449, т. 6, кн. 2, с. 35]. У ще пізніших листах з ув’язнення 

прочитується цілковите розчарування у творчості колишнього побратима, 

слова зневаги про Б. Нечерду як поета, котрий демонструє творчу деградацію 

і духовну заскорузлість, потрапивши в сіті соцреалізму. Про це, зокрема, 

йдеться в листі до дружини від 6 червня 1977 р.: «Від Олега (Орача. – О. Р.) 

дістав словники, збірки – дві його і чортовиння Б. Нечерди. Не знаю, що цей 

незлецький колись поет писав упродовж 1972-7 р., але коли таке, як ця 

збірка, то я йому не заздрю. Їй-Богу, укр[аїнська] поезія стала будинком 

розпусти – фе!» [449, т. 6, кн. 2, с. 270].  

Спогади сучасників про Б. Нечерду прояснюють ситуацію з його 

«творчим згасанням», якому намагався опонувати В. Стус. Стає відомо, що 

поетові збірки на стадії підготовки до друку проходили жорстке цензурне 
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«шліфування», в результаті якого їхня художність мінімалізувалася. Так, 

П. Засенко розповідає, що до випускового плану київського видавництва 

«Молодь» на 1969 р. вдалося включити збірку Б. Нечерди «Поезії». Коли ж 

вона вийшла друком у надзвичайно спотвореному вигляді, то, як висловився 

автор-одесит, містила «одні палітурки»: «Більшу половину рукопису було 

вилучено, справді з вибраного зосталося перебране – тонюсінька книжечка 

вийшла у світ аж 1970 року» [533, с. 213]. Відповіддю на шаленство цензури 

стало шестирічне творче мовчання поета. Повертається він до читача 

книжкою лірики «Танець під дощем», виданою одеським «Маяком» тільки 

1978 р. Безсумнівно, спаплюжені цензурою збірки, потрапивши в поле зору 

В. Стуса, не могли не викликати в нього негативну реакцію та неприйняття. 

Звідси двопланова Стусова рецепція творчості Б. Нечерди, спричинена не 

залежною від митців складною культурно-політичною ситуацією в Україні.  

Сучасні дослідники поетичну творчість Б. Нечерди розглядають у 

літературно-мистецькій площині «тихої» лірики, зауважуючи в ній 

філософські мотиви, ескапічне відсторонення від світу абсурду, занурення в 

глибини людського серця. Спогадові матеріали цей феномен ліричної 

онтології безпосередньо не інтерпретують, однак його ознаки прописують 

доволі виразно. Мемуаристи наголошують, що поезія Б. Нечерди позбавлена 

галасливої патетики й риторики, сконцентрована на пізнанні внутрішнього 

світу буття людини, універсалізації її мікрокосму. Як указує, зокрема, поет 

Б. Олійник, «прилученого до шістдесятників» Б. Нечерду «вирізняла з-поміж 

інших «новобранців» (за висловом Л. Новиченка) спокійна самодостатність. 

Йому не потрібні були естрада і велелюддя для самоствердження і самовтіхи. 

Він не скорописав, а творив глибоку поезію не лише на день минущий» [533, 

с. 258]. Поетичні здобутки одеського майстра слова суголосні творчості 

найвиразніших представників «тихої» лірики, як-от Н. Кащук, 

В. Забаштанського, В. Підпалого, Л. Талалая, Д. Чередниченка, В. Яринича, і 

бачаться формою захисту самобутнього ego митця в умовах тотального 

ідеологічного тиску.  
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Художньо-документальна проза як явище біографістики надає 

унікальні можливості для наукового пошуку й дає змогу виявити секрети 

творчої майстерні письменників-шістдесятників. Наприклад, спостереження 

пересвідчують, що автори радше воліють не озвучувати інформацію про 

таїнство народження власних творів. Дізнаємося про цей процес здебільшого 

з мемуарних збірників від людей із близького оточення літераторів – 

очевидців або учасників тих чи інших подій, які й прояснюють окремі факти 

з творчої біографії письменника. Приміром, Н. Підпала творчу робітню свого 

чоловіка окреслює так: «Народження поезії було для Володі святом після 

важкої, виснажливої роботи душі. Кожне слово, яке згодом лягало на папір, 

зазнавало пошуків у душі. Можливо, тому усі свої вірші він пам’ятав. Душа 

Володина завжди трудилась. Бувало, ми йдемо з ним, я щось щебечу, а 

Володя тихенько “Нілочко, помовч”. Я розуміла, що Володя обдумує 

майбутній вірш. А за стіл він сідав тоді, коли вірш уже визрів. Мив голову, 

одягав чисту білосніжну сорочку, прибирав сам на кухні <…>, укладав нас 

якомога раніше спати і працював. <…>. Бувало так, що Володя працював 

мало не щодня (ніби мішок розв’язувався). А бувало, що надовго поетичність 

душі замовкала. Найплідніше писалося йому восени, а ще – в рідному селі» 

[357, с. 323]. У спогадах удови письменника закцентовано екзистенційну 

самоусвідомленість і відповідальність В. Підпалого за власні твори, які 

становили невід’ємну природу його єства, сприймалися як органічне 

трансцендентне буття автора. Особливо показовими стають ці творчі 

обставини за відтінення їх фактором соцреалізму, який спричинював 

вихолощення справжньої суті творчості, тотальну нівеляцію індивідуального 

почерку автора. 

Творча лабораторія письменника означується як явище суб’єктивне й 

неординарне, тотожне психологічному стану митця, особистісному баченню 

ним людської природи і світу. Її становлення – це передумова повноцінної 

художньої самореалізації обдарованого літератора, чинник, який обумовлює 

досягнення ним авторської неповторності. Для прикладу, М. Григорів появу 
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новелістичних шедеврів Гр. Тютюнника бачить як процес глибокого 

творчого самозанурення, здорового і продуктивного втікання митця від 

знедуховленого довкілля. Ось як він про це пише: «Задум нового твору 

виношував у собі. „Програвав” окремі епізоди, відтворюючи міміку 

персонажів, жести, інтонацію голосу. Кілька разів чув розповідь про 

висохлий колодязь у степу („Устим та Уляна”), як нічні сторожі грають у 

шахи („Азарт”)… Бачив його в перервах між роботою над оповіданням „Три 

плачі над Степаном” і повістю „Климко” (первісна назва „По сіль”) – 

змученого, запечаленого; слухав, як читав напам’ять „Три зозулі з 

поклоном”, і голос його зривався, перехоплений спазмами» [57, с. 191]. 

Мемуаристи відзначають постійне творче перенапруження прозаїка, 

його наскрізне емоційне переживання новонароджуваного образу, який 

безупинно піддавався жорсткому внутрішньому цензуруванню. Окремі уроки 

майстерності Гр. Тютюнник через художній текст адресував і обдарованим 

сучасникам:  

«– Щоб завтра писалося, залишай недописаною готову фразу на 

наступний день. Тоді ти знатимеш, з чого почати, і не сидітимеш над чистим 

аркушем у розмислах. 

– А як забуду? 

– Якщо вистраждав – не забудеш! – відкарбовував аж суворо» 

[57, с. 187]. 

Є чимало свідчень про те, наскільки Гр. Тютюнник був 

самокритичним, зокрема, в питаннях мови: всякчас намагався зіставляти 

народне слово з літературним, прагнув особливо точно використовувати його 

в текстах. «Болісно відчуваючи певний розрив між живим, мовленим словом 

і словом писаним, – твердить Л. Тарнашинська, – він зберігав свою правічну 

селянську природність сівача, який звик до „живого” спілкування з усім, що 

приходить у життя своїм природним шляхом. Звідси – його специфічна усна 

апробація мало не кожного нового твору» [461, с. 12]. Саме занурення в 

етносферу сформувало ідіостиль письменника, дало живу основу характерам, 
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типам його героїв. Разом із цим окреслилося єдине тематичне тло епіки 

Гр. Тютюнника – як прикметна ознака глибоко національної природи таланту 

автора. 

Ще одним джерелом інформації про характер творчої праці літератора 

є живий діалог через метод інтерв’ювання, в ході якого запитання 

адресуються безпосередньо суб’єктові розмови і вимагають від нього 

конкретних відповідей. Так можемо з’ясувати й ті чи інші цікаві питання з 

творчої лабораторії майстра слова. Взірцевою тут може вважатися ювілейна 

бесіда В. Базилевського з М. Вінграновським із нагоди 50-річчя останнього, 

видрукувана в часописі «Дніпро» 1986 р. Інтерв’юер фіксує важливі 

свідчення ювіляра, які оприявнюють окремі секрети його творчості й можуть 

слугувати джерелом для укладання літературного життєпису митця: 

«В. Базилевський: Створюється враження, що пишете Ви легко, 

невимушено. Так це чи ні? Чи знайомі Вам так звані муки творчості, 

виснажливе шукання слова, яке б точно передавало Ваш душевний стан? Що 

стає поштовхом для творчості? Чи бувають різкі перепади у Вашій роботі, 

коли – ані слова? Судячи з того, як нечасто виступаєте Ви з новими 

віршами, Ви не прихильник формули «ні дня без рядка»… 

 
М. Вінграновський: Єсть у мене одна така солодка-солодка мрія: сісти 

за стіл і за одним махом, не встаючи, за тиждень, чи місяць, чи за рік 

написати одразу все, що я маю написати за все своє життя. Отак сісти і 

одразу, не встаючи, за одним разом написати геть-чисто все. От хоч як дивно, 

але в мене є таке відчуття, що я не знаю, про що буду писати через рік, два, 

десять, двадцять… одне слово, скільки буду жити. Написати – і все, і забути. 

Щоб не мучило, не давило, не смикало тебе більше це триклятуще слово, 

якого, буває, шукаєш-шукаєш і так і не знайдеш… Та що там говорити – я 

пишу важко. Та воно легко читається потім… Ну, як важко? Важко, та й усе, 

але з величезною насолодою, я сказав би так: пишу із щастям. Але щастя 

буває не щодня і не щороку. І тоді я не пишу зовсім. Геть. І тоді це найбільша 
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моя мука… Примушувати себе сісти за перо – я вже пробував. Пробував, і в 

мене нічого не виходило. Гоголь був про це іншої думки, і, очевидно, він 

правий. Але я особисто не можу: мені стають противні, гидкі ті вимучені 

слова, і я сам собі, і близькі, і друзі… хоча в чому вони винні? Та ні в чому. 

Але в часи криз я не сказав би, що душа не працює. У такі чорні, порожні для 

мене часи душа працює на всі оберти і трясе, як землетрус… Що ж тоді? Не 

знаю. Знаю одне: мене рятує вода, ліс, гроза і дорога. Про степ я вже й не 

кажу» [534, с. 108]. 

Матеріали усної оповіді відповідно до художньої природи метажанру 

легко проникають у чужорідний текст і слугують своєрідним підсиленням 

авторської думки. У такий спосіб удається наголосити на найбільш значущих 

моментах творчої біографії письменника, виявити найвиразніші аспекти, які 

моделюють його літературний профіль, закцентувати ідіостильову систему. 

Скажімо, поет і композитор А. Кульчицький у свою мемуарну повість про 

приятеля «212 світанків з Миколою Вінграновським» уклинює цитований 

вище фрагмент інтерв’ю з В. Базилевським. Таким чином він зосереджує 

увагу на знакових для М. Вінграновського реаліях, які характеризують його 

єство, творчу сутність. Крім того, мовиться про неприпустимість 

переписування або редагування вже опублікованого, – М. Вінграновський 

тут висловив чітку позицію: «Я повів своє слово просто. Як можна себе 

редагувати, редагувати те, під чим ти вже розписався і нині, і навіки-віків? 

Редагувати можна до безконечності, але не треба було тоді ставити своє ім’я 

ще на гарячому аркуші під останнім словом. Бо що тоді виходить? Сьогодні 

ти написав одне, а через рік чи два це саме провіюєш по-іншому? Поезія – не 

чоботи, які можна перешивати, вшивати нові передки чи ранти. Досить того, 

що редагують редактори, така в них робота» [237, с. 61–62]. Формуючи 

цілісний текст своєї повісті, А. Кульчицький визначає в ньому такий фокус 

оповідності, який моделює творчу постать М. Вінграновського в широкому 

метажанровому діапазоні – цитацій творів, мемуарних фрагментів, діалогу-

інтерв’ю.  
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У мовомисленні художньо-документальної прози шістдесятників раз у 

раз простежуємо змістовні морально-етичні узагальнення літераторів, які 

стосуються їхнього творчого самоозначення або ж у яких оцінюється 

доробок попередників чи сучасників, літературно-мистецький процес у 

цілому. Такі крилаті вислови варто кваліфікувати як афоризми, оскільки вони 

з усією повнотою демонструють оригінальність та влучність висловлювання 

діяча культури, його узагальнену думку про ті чи інші проблеми (зокрема 

творчі), відтворену лаконічно, насичену концентрованим емоційно-художнім 

змістом.  

Одним із різновидів афоризму вчені вважають максиму – 

«моралістичну за змістом філософсько-поетичну сентенцію, що виражається 

„ортодоксальним”, іноді парадоксальним констатуванням факту або 

повчанням» [254, т. 2, с. 8–9]. Ідеться передусім про стійкий мовний вираз 

етико-моралістичного характеру, виголошений у наставницько-дидактичній 

формі, котрий кваліфікується як усталена норма, життєве переконання, 

правило поведінки. Схиляємося до думки В. Кузнєцова, який пропонує 

розглядати максиму в значно ширшому контексті, – виходячи за рамки 

афористичного, етико-моралістичного змісту. Так, на матеріалі епістолярію 

В. Стуса цей дослідник диференціює афористичні сентенції на дві групи: 

«максима» й «максима творчості». У першому випадку це «афористичний 

вираз, морально орієнтована конструкція, створена за допомогою 

максимального утиснення змісту поглядів автора» [229, с. 38], що відбиває 

світоглядні етико-естетичні переконання, норми людської поведінки. 

Натомість максима творчості, як переконує В. Кузнєцов, репрезентує 

обов’язкову авторську присутність у тексті й генерується нею: «Міра вияву 

етико-естетичної максими творчості залежить від обраного для аналізу 

тексту або групи текстів. Така максима виступає зосередженням ознак, 

морально-художньою характеристикою, акцентом на світоглядних цінностях 

митця. Максима епістолярію невіддільна від морально-естетичного рівня 
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автора і формується за допомогою авторських акцентів, в числі яких можуть 

виступати максими та імперативи» [229, с. 38]. 

Є рація в тому, щоб поширити запропонований В. Кузнєцовим підхід 

до характеристики максим у системі наратології епістолярію й на інші 

змістоформи нефікційного метажанру, як-от щоденники, записки, котрі за 

своєю природою вимагають лаконічності вислову, узагальнення думок 

автора, особливої відвертості. Однак сутнісна межа афоризму та власне 

максими настільки фокалізована, що таке розмежування хибуватиме на 

відносність і залежатиме від суб’єкта рецепції, його досвіду інтерпретатора, 

знань, життєвої практики. Простежити небезпідставність таких зауваг дають 

змогу щоденникові записи Гр. Тютюнника, які містять квінтесентні оцінки 

реалій, а з часом модифікуються у формат нотаток. Через них письменник 

висловлює свої погляди на різні сторони людського буття, однак вони 

стосуються й аспектів його творчої діяльності. Ранні записи шістдесятника 

російськомовні, як і творчість того часу, пізніші – україномовні – вже 

повною мірою віддзеркалюють творчу натуру автора, його мистецькі 

переконання й пріоритети. Висвітлюючи питання робітні майстра слова, 

перші записи вказують на його мистецьке самоутвердження, психологічні 

пошуки художнього самовияву: «Написать хорошо, значит не написать 

ничего лишнего» [110, с. 108]; «Литературнный материал должен смешаться 

во мне, как сено в стогу, чтобы каждый стебелек пропах ароматом другого» 

[110, с. 116]. «Писатель, как мох: любит старое, сырое, в тени» [110, с. 117], – 

пише Тютюнник-початківець, підкреслюючи усвідомлення відповідальності 

за словоформу, стиль, манеру письма.  

Україномовні максими новеліста репрезентують зрілого автора з 

усталеним світоглядом, чіткою естетичною та громадянської позицією, з 

виразним розумінням мистецької сутності. Вони моделюють літературний 

профіль Гр. Тютюнника на тлі його покоління в контексті епохи. До 

більшості занотованих думок доречно застосувати кваліфікацію «максими 

творчості», адже вони справді повною мірою передають авторське бачення 
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творчого буття письменника, його художнє світовідчуття, світорозуміння, 

його філософське самоусвідомлення, морально-етичні вимоги до себе як 

творчої особистості. Приміром, записи виразно фіксують фази творчої 

активності прозаїка, як-от: підготовка творчої робітні: «Щоб писати 

фантастику, треба добре знати життя на землі. І саме головне – проблеми» 

[110, с. 140]; «Факт – це лише зовнішній прояв життя. Письменник працює за 

фактом» [110, с. 140]; муки творчості: «Не знаю тяжчого почуття, ніж 

невдоволення написаним. Воно їсть душу, як іржа залізо. Здається, немає 

точнішого визначення» [110, с. 152]; «Найтяжче для художника – писати, а 

ще тяжче не писати. В оцих лещатах він і живе ціле життя» [110, с. 160]; 

морально-етичні настанови собі як митцеві: «Писати літературно – означає 

перемагати у собі графомана. Графоман сидить у кожному письменникові, і 

талановитий той, хто вміє заставити його замовкнути. Що викреслює 

письменник, коли править рукопис? Графоманію!» [110, с. 149]; «Мало вміти 

писати, треба ще вміти любити правити себе» [110, с. 180]; міра творчого 

самовияву: «Речення художнє – як чаша терпіння. Воно повинно бути 

повним, але не переповненим» [110, с. 153]; далекосяжні плани на майбутнє: 

«Ото щастя – написати таку книжку, щоб читач навмисне розтягав читання її 

найдовше, мацав недочитані сторінки і думав радо: ще є, ще й на завтра 

зостанеться» [110, с. 149]; нехтування славою: «„Популярний письменник” – 

се насмішка долі. Не дай Боже бути популярним письменником. Це та дівка, 

що нарозхват» [110, с. 180]. 

У записках Гр. Тютюнника серед максим творчості є розлогі сентенції, 

які можна прочитувати як програмові переконання, основу світоглядної 

позиції митця. Автор оголює душу перед читачем, звіряється в потребі 

самокритики й самоідентифікації у творчому процесі, монологічно озвучує 

свою схильність до самонавіювання як шляху до гармонії: «Спіймав себе на 

тому, що боюся описовості. Це погано. Погано усвідомлювати те, що 

робиться ніби само собою, ніби в маренні. Коли танцюрист боїться, що в 

нього підвихнеться нога, а співак, що в нього зірветься голос, то колись-таки 
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нога підвихнеться, а голос зірветься. Між сумнівом і впевненістю мусить 

бути гармонія, рівновага» [110, с. 153]. Спрацьовує внутрішній редактор, 

який вибудовує план самовдосконалення, щойно відчує якийсь із проявів 

художньої фальші. Психологічні та естетичні вагання в пошуках творчої ідеї 

варто сприймати як чинник мистецького визрівання, що є ґрунтом для 

становлення переконань: «Питають часто, над якою темою працюю. Ніколи 

не працював над темою! Завжди працюю над почуттями, що живуть навколо 

мене і в мені» [110, с. 180]. 

Максими творчості віднаходимо і в епістолярії прозаїка: Гр. Тютюнник 

ділиться творчими планами з близькими людьми, радиться щодо написаного, 

висловлює власні погляди на доробок інших письменників. Тільки з 

найбільш довіреними людьми він готовий говорити про муки творчості, 

висловлювати вболівання за літературну справу. Для прикладу, в листі до 

Н. Дангулової від 28 серпня 1969 р. мовиться: «Чи пишу? Ах, якби Ви знали, 

як я не люблю писати! Але ж треба на щось жити, коли вже зв’язався з цією 

справою. Бути б мені лісником, та не вийшло в свій час, а тепер пізно, до 

того ж, кажуть, у мене непогано виходять деякі оповідання (тут на думку 

спадають тотожні Тютюнниковим рядки зі Стусової автобіографії: „Якби 

було краще жити, я б віршів не писав, а – робив би коло землі” [449, т. 1, 

кн. 1, с. 42]. – О. Р.). Повірте, я далекий від кокетства і пишу правду – як 

перед Богом. Я прекрасно бачу, що безліч наших письменників зовсім не 

літератори, або, як любив говорити Іван Франко, не артисти, а звичайні 

аматори заробити багато грошей (часто будь-якою ціною), і це отруює 

найглибшу мою повагу до заняття літературною роботою. Знаю, що це не 

розумно й не мудро: розсердившись на бліх, – і кожуха в піч, але справитися 

зі своїми почуттями мені завжди було важко» [532, с. 102–103]. Зауважуємо 

екзистенційне виборювання індивідуальної свободи особистості, її 

непідвладність зовнішнім впливам й одночасне болісне усвідомлення 

реальної життєвої безвиході. Про це свідчить, зокрема, врощення в останнє 

речення паремії «розсердившись на бліх, – і кожуха в піч», – як 
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підтвердження відповідальності Гр. Тютюнника за власний набуток і 

одночасної зневіри через низькопробну літературну продукцію його 

сучасників. 

Підтвердженням сказаного слугує розпачливий лист до Ф. Рогового від 

1 січня 1978 р., в якому автор з глибоким душевним щемом висловлює 

землякові й творчому побратимові свої болісні роздуми про сучасний стан 

літератури, її виродження до дикого заробітчанства: «Не знаю, не збагну, як 

можна навернути душу, як рука підіймається писати про ніщо? Як можна 

вмотивувати це психологічно? Ну, графомани – там зрозуміло. Ці завжди 

писали, аби писати. А то ж і люди з іскрою божою покотилися з гори, як 

гнилиці з груші, що росте на косогор’ї. Словесний потоп! Нижуть, плетуть, 

клепають, зшивають ковдру зі старих клаптиків, як старці, потім збувають це 

шитво на полиці магазинів, а собі купують машини, хати, заводять поточні 

рахунки…» [532, с. 161–162]. 

Уявлення Гр. Тютюнника про нерозмінність душі й таланту митця – 

життєво вистраждані: висловлений у записах творчий максималізм 

проектується на самого автора й повною мірою відповідає його внутрішній 

природі. Звідси слушність чергового твердження В. Кузнєцова: «Максима 

творчості зберігає свій, властивий лише для неї набір характеристик. Така 

максима має орієнтуючий зміст, залежить від рівня відвертості автора, 

адресації тексту, використання специфічної лексики, художньої майстерні 

митця і завжди має моральне підґрунтя» [229, с. 39]. У життєтворчому 

буттєтриванні Гр. Тютюнника функціональним імперативом слугував 

всеохопний моральний закон: інакше митець просто не міг писати. 

Окремо зупинимося на лабораторії творчого процесу письменників-

дисидентів, які не припиняли своєї діяльності й у в’язничних умовах. 

Специфіку літературної праці «в’язнів сумління» висвітлюють спогади 

сучасників – людей, які так само перебували в неволі й у якийсь спосіб 

змогли відтворити правдиві реалії табірного буття. Подібні свідчення із-за 

ґрат залишили і вітчизняні, і зарубіжні письменники – представники різних 
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національностей, яким громадянські й особистісні переконання не дозволяли 

змиритися із жорстоким тоталітарним режимом. У чималому списку табірної 

мемуаристики – спогади про В. Стуса дисидентів В. Овсієнка («Світло 

людей. Спогади про Василя Стуса» [330, кн. 2]), М. Хейфеца («Українські 

силуети» [503]), К. Матвіюка («І шлях цей ми пройшли» [288]). У мемуарних 

збірниках, присвячених І. Світличному, В. Стусу, О. Тихому, головним 

чином у жанрі есе та біографічної повісті побратими по недолі більшою або 

меншою мірою реконструюють табірну творчу лабораторію цих літераторів.  

Важливим інформаційним джерелом про творчість у казематі вже 

ХХ сторіччя є книга спогадів «Іноземці про українських політв’язнів» [177], 

яка містить свідчення людей багатьох національностей – австрійців, вірменів, 

естонців, євреїв, італійців, литовців, росіян, котрі разом з українцями були 

жертвами комуністичного режиму в мордовських, омських, пермських 

концтаборах. Серед авторів книги – такі відомі особистості, як А. Вудка, 

С. Кудірка, Й. Менделевич, М. Ніклус, А. Щаранський, М. Хейфец та ін. 

Учитуючись у цей страшний літопис, відкриваємо чимало відомостей про 

творчу й дослідницьку табірну діяльність українських «в’язнів сумління» 

Є. Грицяка, Ігоря та Ірини Калинців, С. Караванського, Л. Лук’яненка, 

В. Овсієнка, З. Попадюка, М. Руденка, Є. Сверстюка, І. Світличного, 

В. Стуса, В. Чорновола, Д. Шумука та ін. 

Літературознавці вирізняють спогади В. Овсієнка про В. Стуса як такі,  

що роблять багато акцентів на питаннях життєтворчості митця в неволі. 

Таких свідчень, звісно, менше, ніж матеріалів про непримиренне ставлення 

В. Стуса до системи, його протистояння тоталітарній дійсності, однак і вони 

дають змогу зазирнути в мистецьку лабораторію поета – осягнути 

особливості й умови творчого процесу в неволі, встановити причини 

поліваріантності значної кількості віршів, з’ясувати мистецькі вподобання 

літератора і в такий спосіб заповнити певні лакуни сучасного стусознавства, 

дати нововідкритим фактам належне літературознавче потрактування. 
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Помітно, що мордовський період ув’язнення В. Стуса у спогадах 

В. Овсієнка відображений значно менше, хоч порівняно з наступними 

в’язничними строками він був найбільш тривалим. Віднаходяться в них лише 

здогади та припущення щодо створення митцем окремих поезій, а також 

чимало декларативних відгуків про його героїзм, безкомпромісність. 

Простежується намір мемуариста розкрити сутність життєвої позиції 

В. Стуса, загадку його творчого генія, характер громадянського 

самоусвідомлення. В. Овсієнко щиро зізнається, що до особистого 

знайомства з поетом тримав його образ у своїй свідомості як певний ідейний 

канон: «Уже я знав від Зоряна Попадюка декілька його віршів, винесених у 

пам’яті з того карцеру. На волі теж читав декілька віршів, знав, що є в нього 

велике есе про Павла Тичину „Феномен доби”, читав його відкритого листа 

на захист творчої молоді Дніпропетровська, чув про виступ 4 вересня 1965 

року в кінотеатрі „Україна” на захист заарештованих 25 серпня 21-го 

шістдесятника… Одне слово, для мене, вчорашнього студента, початкуючого 

вчителя, Василь Стус був одним із майже небожителів рівня Івана 

Світличного, Івана Дзюби, Євгена Сверстюка, В’ячеслава Чорновола, 

Валентина Мороза, Левка Лук’яненка, Михайла Гориня, Івана Кандиби…» 

[330, кн. 2, с. 131–132].  

Із часом Стусова постать у рецепції В. Овсієнка десакралізується, 

набуває рис живої людини, яка розкуто мислить і йде шляхом поета-

філософа, справжнього інтелектуала. У табірному середовищі поет входить у 

коло однодумців, яке спеціально зорганізувалося, щоб, усупереч обставинам, 

підтримувати й захищати один одного, незважаючи на тиск і можливе 

посилення покарання. Так визріває і осередок творчого контактування, в 

якому, як раніше на волі, зав’язуються запальні дискусії й звучать твори, 

оприявнюються естетичні позиції, плани, оцінки, витворюючи дослівно 

«камерний», незалежний від зовнішніх впливів, за словами І. Світличного, 

мистецький Парнас. В’язні сумління одностайно визнають ту обставину, що 

реалії малої зони вдалося стерпіти й побороти тільки завдяки можливості 
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людського спілкування і втіху творчості. Товариські взаємини в «щільному» 

колі спілкування ґрунтувалися на довірі й давали змогу саморозкриватися, 

насамперед творчо. Як справедливо стверджує М. Бердяєв, «творчий екстаз 

(творчий акт є завжди екстаз) сприймається як прорив у безкінечність» [32, 

с. 210], що в табірних умовах визначається як єдино можливий чинник 

повноцінного буття. 

В. Овсієнко згадує про транспортування В. Стуса з табору ЖХ-385 на 

операцію до ленінградської тюремної лікарні імені Гааза. Ці документальні 

факти лягли в основу написання поетом кількох автобіографічних віршів. За 

«постановкою» КДБ у Києві була розіграна «вимушена» посадка літака з 

інсценізацією випадкової зустрічі поета з рідними. Таким психологічним 

шантажем влада намагалася змусити хворого митця написати покаянну заяву. 

В. Овсієнко припускає, що ці події вплинули на створення хрестоматійної в 

наші дні поезії «Яка нестерпна рідна чужина», історію написання якої 

«Василь, їй-Богу, розповідав майже цими словами» [330, кн. 2, с. 133–134]. 

На підтвердження своїх здогадів автор цитує першу строфу вірша, 

добачаючи в ній двояке сприйняття поетом України – «як нашої, не своєї 

землі». Суголосно звучить міркування літературознавця Б. Рубчака, який, 

спираючись на художньо-біографічні факти, зауважує в доробку В. Стуса 

розщеплення України на «рідну» і «чужу» [385, с. 337]. Двозначне 

сприйняття батьківщини виказує цілковиту непокору поета зовнішньому 

тиску. У бінарних опозиціях рідна / чужа образ землі (вітчизни) ілюструється 

віддаленням чи наближенням до неї, передається метафорою – «погар раю», 

«храм, зазналий скверни». Подібно характеризується і духовно спустошений, 

змертвілий Київ: 

Як тяжко повернутися і не  

  побачити, як тяжко не зустріти! 

  Старанно, Києве, сховав мене 

  в ці мертві закамарки, схрони, скрити [449, т. 3, кн. 2, с. 26]. 
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У наведеному В. Овсієнком варіанті Стусового вірша простежуємо 

пунктуаційний збіг, лексичні відхилення від академічного видання. У 

спогадовому варіанті «мертві закамарки» – це «чорні закамарки», замість «як 

тяжко повернутися» – «як тяжко нагодитися». Очевидно, для більшої 

експресивності В. Овсієнко дещо перевантажує текст побратима надмірними 

тире та прикінцевими трикрапками. Думаємо, що в таборі він завчив поезію 

напам’ять, аби таким чином уберегти її від елементарної конфіскації та 

знищення наглядачами й донести, за можливості, до широкого українського 

читача. Два рядки з цього вірша – «…як тяжко нагодитися й піти, / Тамуючи 

скупу сльозу образи!» – В. Стус викреслив, як припускає В. Овсієнко, через 

розпачливу ноту в їхньому змісті. 

Мемуарист вважає, що чергове політичне знущання з України 

зумовило написання поетом і вірша «Сьогодні, сьогодні літак відлітає…»; в 

академічному виданні назва його звучить дещо інакше: «Сьогодні – нарешті! 

– літак відлітає». Обидва згадані твори – спільної проблематики, близькі за 

настроєвою тональністю, а також містять концепти безнадійного відчаю і 

безпросвітної туги за «рідною чужиною». Вдало використані називні речення 

– «Таксі. Шурхотіння. Пронозистий вітер»; «І мжичка, відлига. Сльота. 

Чорнотали» – інтонаційно членують твір і підсилюють внутрішнє 

напруження автора. Метафоризовані новотвори вказують на непроглядність 

майбутнього, повну психологічну та фізичну відірваність суб’єктивованого 

ліричного героя від рідної землі: 

Вокзал. Коридори, німі, як комплоти, 

а небо – в проривах – як біль голубе. 

Тебе це покликало небо. Тебе. 

Тож в неба провалля, в бездоння, в бездолий 

нагірний, невірний, утрачений рай, 

всебідий, всегнівний, всещедрий, всеголий  

      [449, т. 3, кн.1, с. 228]. 
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В. Стус звірявся товаришеві віршами київського періоду. Дуже 

емоційно сприймалася В. Овсієнком його інтимна лірика, яка відтворювала 

безпорадну тугу за дружиною, рідними і була покликана до життя, 

найімовірніше, спогадами, снами. Так, непідробні переживання збурював 

вірш «Дозволь мені сьогодні близько шостої…», цитувати який поет 

особливо любив. В. Овсієнка вражало, як митець творчою уявою зумів 

відсторонити табірні реалії, натомість заповнити художній простір поезії 

образами дорогих йому людей, з якими він до того ж ідентифікує «столичні 

топоси» – Софію Київську, святошинські місця, Брест-Литовську дорогу. 

В. Стус доволі часто переживав оніричні стани, коли вигадане 

оприявнювалося, нереальне ставало ймовірним, і це навдивовижу 

поновлювало його внутрішні сили й енергію. С. Саковець у зв’язку з цим 

говорить про «особливий стан існування ліричного суб’єкта Стусової поезії», 

що «охоплює різні часові пласти – минуле, теперішнє, майбутнє, які, однак, 

не є дискретними відрізками, а взаємодіють у хронотопній свідомості» [397, 

с. 147]. 

Спогади В. Овсієнка інформують про спеціальне створення 

наглядачами нестерпних умов для творчої праці літератора. Докладалося 

чимало зусиль, щоб митець зазнавав принижень, щоб зламати його бажання 

творити – відбиралось і знищувалося на його очах написане, піддавалися 

цензурі листи. В’язнів шантажували системою дозволів, провокували 

сутички між ними самими або з охороною, що спричинювало покарання – 

карцер, позбавлення побачень із рідними, ліміт на листування й отримання 

посилок. В. Стус був безкомпромісним і гостро реагував на будь-які утиски з 

боку керівництва й наглядачів, а тому зазнавав найжорстокіших покарань. 

«Коли він писав вірші? – розмислює В. Овсієнко. – Хоч я жив деякий час в 

однім зі Стусом бараці і працював майже поруч, але бачити це доводилося 

рідко. Бо й писати в зоні – річ не зовсім безпечна: будь-який наглядач може 

поцікавитися, що ти пишеш, а то й ще забере „на повірку”. Тож Стус лише 
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записував вірші, а складалися вони йому завжди і всюди. Це був чоловік, чий 

розум працював без перепочинку» [330, кн. 2, с. 148]. 

Колишній в’язень свідчить, як у 17-й зоні в Сосновці наглядачі 

влаштували поетові обшук і відібрали в нього зошит із віршами. Згодом – 

зовсім хворому – у лікарні сказали, що зошит «знищено як такий, що не 

становить вартості». На цю подію спрацювала «зеківська» солідарність: 

виявляється, в «зоні» В. Стус залишив євреєві М. Хейфецу чернетку з 

віршами. Щоб уберегти хоч їх, вирішили заучувати тексти напам’ять. «Але 

то нелегко, – пише В. Овсієнко. – Вірші ті тяжкі, як каменюччя. Не встиг я 

переписати декількох, як мене <…> 9 липня повезли до Києва. І от в один із 

перших днів моїх у 19-ій зоні, у вересні, Хейфец приносить мені зошит 

віршів, переписаних його курячим почерком, і просить переписати вірші 

начисто. А потім ще диктує мені десятків зо два віршів з пам’яті. Це – не 

володіючи нашою мовою» [330, кн. 2, с. 147]. Щоправда, згодом тюремники 

Стусові зошит віршів таки повернули, бо нібито помилково оголосили про 

його знищення, хоч усім було зрозуміло: на поета намагалися тиснути. 

Подібні процедури застосовували і щодо кинутих у «жіночу зону» 

І. Калинець, Н. Світличної, С. Шабатури, відбираючи їхні поезії та вишивки. 

А втім, зауважує В. Овсієнко, мордовський період, незважаючи на різні 

знущання, все ж таки давав поетові якісь мінімальні можливості для творчої 

самореалізації: «Василеві вдалося з Мордовії відіслати майже всі вірші, 

пишучи їх у суцільний рядок та замінюючи окремі слова подібними за 

звучанням: тюрма – юрма, Україна – Батьківщина, колючий дріт – болючий 

світ…» [330, кн. 2, с. 147]. Значно складніше було вирватися у вільний світ 

поезії в другий – кучинський – табірний період, коли за В. Стусом було 

встановлено посилене стеження, а будь-що написане відразу конфіскувалось 

і знищувалось. Очевидець тих подій В. Овсієнко відзначає, що в листах, як це 

робилося раніше, В. Стус уже не міг відправити свої вірші в Україну –

кореспонденція ув’язнених ретельно переглядалася й перечитувалася, 

сумнівні фрагменти вилучалися. Якраз про такий факт мовиться в листі поета 
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до рідних від 4 листопада 1984 р.: «Знову мої вірші од мене відібрано. 

Сказитися можна – од такої муки, од такої частої розлуки з цими віршами, од 

цих заборон – переписати для Вас те, що вже написалося й переклалося» 

[330, т. 6, кн. 1, с. 476]. Із літературних артефактів того часу маємо лише 

кілька поезій, перекладів, адресованих рідним та друзям листів, щоденникові 

записки «Із таборового зошита». У зв’язку з цим пермський табірний період у 

творчій біографії В. Стуса є найменш вивченим.  

М. Коцюбинська справедливо наголошувала: «Доторкнувшись до 

рукописної спадщини Стуса, можу з повним правом сказати, що ми ще не 

маємо цілісної картини його поезії, його еволюції як поета. Дерево Стусової 

поезії – з обтятою біля верхівки кроною. Адже про останню його збірку ми 

знаємо, власне, тільки з окремих автозауважень і автохарактеристик» [215, 

с. 5]. Мовиться, зокрема, про збірку «Птах душі», яка не вийшла з-за ґрат. 

Уявлення про неї складаємо за мемуарними свідченнями очевидців тих подій 

та збереженими листами поета, що вкотре підкреслює неоціненне значення 

документалістики у висвітленні білих плям його творчості.  

Так, В. Овсієнко пише, що в кучинському таборі ВС 389/36 В. Стус 

нотував свої твори в саморобний блакитний зошит у клітинку, складений із 

кількох учнівських. Поет говорив з ним про ці вірші, давав читати. У пам’яті 

мемуариста закарбувалося, що було їх кілька десятків і писалися вони 

верлібром. Порівняно з поезією мордовського часу, твори були надто розлогі, 

сюжетні. Сам автор у листі від 12 вересня 1983 р. про своє чергове творіння 

повідомляв: «Закінчив свою збірку віршів тутешню. Зветься „Птах душі” – 

біля 40 віршів. Усі неримовані, близько до розмовної мови, бо в мої 46 років 

уже ніби й сором римувати (так, наче римування – дитяча забава)» [449, т. 6, 

кн. 1, с. 444]. Отже, лист фіксує час завершення роботи над збіркою, 

окреслює її обсяг, манеру письма, стилістику. Можливо, то була поезія в 

прозі, якій властиве ліричне начало, лінійний виклад, настанова на 

вираження суб’єктивного переживання засобом внутрішнього монологу, 
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настроєвий характер. Ці художні ознаки збірки акцентовані листами В. Стуса 

і спогадами очевидців. 

В. Овсієнко привертає увагу до того, що його побратим у процесі 

творення збірки назву «Птах душі» жодного разу не озвучував: вона визріла, 

мабуть, згодом і засвідчена його передсмертними епістолами: листи до сина 

від 3.10.1983 р. і до рідних за грудень 1983 р. В останній кореспонденції – 

цікаві авторські свідчення з елементами самокритики: «Закінчив свою збірку 

„Птах душі” – відчайдушно прозову, майже без пафосу, неримовану, майже 

розмовних інтонацій, сумно-спокійну, без надриву. Стоїчну – такий її 

ліричний ключ. Вона, мабуть, удвоє об’ємніше за „Дуїнські елегії” кількістю 

рядків, а не змістом!» [449, т. 6, кн. 1, с. 449]. Прикро, але, за загальним 

визнанням літературознавців, збірка ця втрачена назавжди. 

У книзі «Світло людей» В. Овсієнко характеризує і перекладацьку 

діяльність В. Стуса. Довідуємося, що поет вільно володів німецькою мовою, 

а в ув’язненні ще вивчив англійську, з допомогою естонця М. Ніклуса, – 

французьку. Основний інтерес його перекладацтва – елегії австрійського 

поета Р.-М. Рільке, за них В. Стус часто брався паралельно з написанням 

оригінальних віршів. Митця вирізняла неабияка доскіпливість у доборі 

українських лексичних відповідників, адекватних рим. Він часто радився зі 

знавцями іноземних мов, просив дружину надсилати йому словники, 

переклади Р.-М. Рільке, зроблені Б. Пастернаком, М. Бажаном. У спогадах 

нічого не сказано про якісний рівень тих напрацювань шістдесятника, але 

принаймні системність їх зауважено: В. Овсієнко, «мабуть, був єдиний, хто 

читав у Кучино всі одинадцять елегій Рільке у Стусовому перекладі. Записані 

вони були в учнівському зошиті в клітинку на 24 аркуші (а може, на 18). 

Елегії мають довгий рядок, отож увесь зошит був щільненько списаний» 

[330, кн. 1, с. 185]. 

Прикметним для антигуманного тоталітарного режиму є те, що робота 

ця виконувалася в карцері, куди В. Стуса на цілий рік кинули в різдвяний 

вечір 1983-го. Із собою поет мав оригінальну збірку віршів Р.-М. Рільке з 
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російськомовною передмовою, яка й склала об’єкт студій. По-філософськи 

поставившись до самоти, адже вона давала змогу сповна віддаватися 

перекладацтву, у вкрай важких для творчої праці умовах В. Стус 

використовує всі можливості для створення свого «українського Рільке». 

Щоб відтворити емоційну складність тієї праці поета, В. Овсієнко передає 

випадково підслухану його розмову з кадебістом Ченцовим: «Я вже перестав 

писати своє, узявся за переклади, але й того не даєте робити, конфіскуєте або 

забираєте до складу за зоною. Я певен, якщо зі мною щось трапиться, то ви 

постараєтеся все знищити, щоб від мене в цім світі і сліду не залишилося. 

Дайте ж мені можливість хоч переклади доводити до кінця» [330, кн. 1, 

с. 184]. А отже, і на крайньому екзистенційному рубежі В. Стус залишався 

вірним своїй світоглядній позиції, непохитним у життєвих переконаннях. 

Саме цей внутрішній опір «в’язнів сумління» злочинній державній 

системі виформував непідвладну для зовнішніх впливів атмосферу їхньої 

творчої праці. Нехтуючи нескінченними утисками з боку каральних органів, 

митці зуміли організувати духовні резерви для неперервної літературної 

діяльності, що підтверджує табірний епістолярій і мемуаристика. Вони 

постійно контактували між собою, обговорюючи літературні новинки, власні 

щойно написані твори, дискутуючи з мистецьких питань, переосмислюючи 

вітчизняну та світову класику. Екстремальні обставини і формат «наукових 

семінарів» та «круглих столів» не зовсім узгоджуються між собою, але саме 

так розвивалася інтелектуальна сфера українського шістдесятництва. Це 

феномен в історії нашої культури, який ще будуть тривалий час осмислювати 

вчені.  

В одному з віршів І. Світличного йдеться про табірний мистецький 

Парнас, екзистенційним підтекстом якого є створення внутрішніх духовних 

буферів від зовнішнього впливу, які б сприяли творчій праці, допомагали, як 

писала Леся Українка, «жити так, наче немає облоги». М. Коцюбинська з 

цього приводу зауважує: «Вражають як документальне підтвердження того, 

що і в таких умовах людина, лишаючись внутрішньо вільною, створює собі 
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мовби віртуальну інтелектуальну та й емоційну реальність і живе в ній так, 

ніби всіх цих реалій немає, нормальним повноцінним інтелектуальним 

життям, віддається своїм інтересам, улюбленій діяльності і, що 

найважливіше і найдивовижніше, всупереч усьому досягає в цій діяльності 

відчутних результатів» [216, с. 117]. Але, назвавши свою і колег творчу 

лабораторію «Парнасом», І. Світличний окреслив вимоги і до якості творчої 

продукції: вона мусила бути найвищої проби. І митці знаходили внутрішні 

ресурси, щоб змобілізуватися для праці, стати над обставинами, 

розбудовувати творчий макрокосм відмежовано від абсурдного світу. Свою 

естетичну позицію І. Світличний передає лермонтовською максимою – «И в 

небесах я вижу Бога», взявши її за епіграф до свого сонета:  

І враз ні стін, ні ґрат, ні стелі, 

І хтось невидимий збудив 

Світ Калинцевих візій-див, 

Драчеві клекоти і хмелі, 

 

Рій Вінграновських інвектив, 

Чаклунство Ліни, невеселі 

Голобородькові пастелі 

І Стусів бас-речитатив. 

 

Парнас! І що ті шмони й допит? 

Не вірю в будень, побут, клопіт – 

В мізерію, дрібнішу тлі. 

 

Вщухає суєтна тривога. 

І в небесах я бачу Бога 

І Боже слово на землі [413, с. 34]. 

Епістолярій І. Світличного виразно моделює зміст «Парнасу» як 

різнобічної творчої діяльності: з одного боку, це літературно-критична 
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комунікація з колом однодумців, а з іншого – занурення у власну працю. Для 

нього самого – це укладання словника синонімів, віршування, перекладацтво, 

критика. «Попри несприятливі табірні умови, – підтверджує товариш по 

неволі Г. Герчак, – Іван Світличний використовував кожну вільну хвилину: 

писав вірші, робив переклади з французької, працював над словником» [125, 

с. 509]. Максимально реалізуватися у творчості письменникові допомагали 

найближчі люди. Так, дружина відстежувала й надсилала йому в ув’язнення 

літературні новинки й класику, словники, переписувала окремі твори, 

консультувалася з перекладачами, насамперед із Г. Кочуром, щодо 

перекладів із французької творів П.-Ж. Беранже, Ш. Бодлера, П. Верлена, Ш.-

М. Леконта де Ліля. Тож митець усякчас був активно налаштований на 

працю, мав чимало творчих планів: «Одне слово, сумувати тут ніколи, і 

насиченість життя цікавими людьми, книжками, враженнями, роботою – 

принаймні для мене – тут не менше, ніж була раніше» [411, т. 1, с. 40]. 

Більше того, він намагається спонукати до творчої реалізації людей із 

найближчого оточення – як на волі, так і за ґратами, організовує в’язничний 

культурний обмін –ідеями, порадами, книгами, перекладами. Приміром, 

куплену дружиною книжку «Контекст-74» просить передати 

М. Коцюбинській, оскільки там вміщено інформацію, яка входить у коло 

наукових інтересів дослідниці; сам же ідентичний примірник видання 

роздобуває через побратимів (лист від 31.10.1975). І подібних свідчень у 

невільничому епістолярії письменника чимало. 

Окрема сторінка творчої біографії І. Світличного – робота над 

словником синонімів. Ця праця особливо складна, тривала, доскіплива, така, 

що вимагає і фахових знань, і постійного занурення в мовне середовище. 

Табірні умови унеможливлювали повноцінну реалізацію цього задуму, однак, 

наскільки вдавалося, шістдесятник мобілізовував себе й ретельністю 

наукового пошуку інтелектуально рятувався від того дегенеративного стану, 

в який утягувалося, зокрема, письменство соцреалізмом, літературознавство 
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– марксизмом і «науковим комунізмом». Крім того, словникарство несло 

йому, залюбленому в мову, душевну втіху.  

Кореспонденції І. Світличного до різних адресатів рясніють 

повідомленнями про те, як просувається справа. Скажімо, в листі до сестри 

Надії від 29.04.1974 р. зазначається: «Найцікавіше з того, що я роблю, – 

робота над словником: і втягує по-справжньому, і працювати можна в будь-

яких умовах, і краю їй немає. До кінця терміну, може, й закінчу» [411, т. 1, 

с. 116]. Натомість у листі до дружини, датованому 19.01.1976 р., він уже 

мовить і про складнощі, і про деякі свої сумніви, хоч, як і раніше, націлений 

на результат: «Мої позаслужбові заняття майже всі зводяться до роботи над 

словником, втягує мене ця справа все більше й більше, шкода, що її наслідків 

Ти не можеш відчути реально, бо це ж не переклади, які я міг висилати на 

Твій розсуд, але для мене це робота страшенно цікава не тільки фактичним 

матеріалом, але й принципами обробки матеріалу, які я вже виробив і 

постійно вдосконалюю. Принаймні від принципів, на яких ґрунтуються й 

відомі мені синонімічні словники (в тому числі й останній академічний, що 

вийшов у кінці минулого року), вони відрізняються суттєво, і колись я 

спробую обґрунтувати їх і теоретично, а зараз мене більше вабить практична 

робота й удосконалення лексичних принципів, ніж їх обґрунтування чи 

виклад. Звичайно, в моїх умовах виникає чимало додаткових труднощів – 

брак необхідного матеріалу, а разом з тим клопоти з опрацьованим 

матеріалом, який уже має чималий об’єм і вагу, тут не завжди приємні, а про 

його можливе транспортування я зараз намагаюся не думати» [411, т. 1, 

с. 299]. Л. Світлична розуміла вагу здійснюваної чоловіком роботи, називала 

її «основною працею його життя» [125, с. 48] і всіляко підтримувала. 

Укладати словник І. Світличному – своїми порадами, зауваженнями, 

підказками – допомагали в’язні з різних регіонів України, яких доля зводила 

в таборі. Вони виповнювали вже сформовані автором синонімічні ряди 

діалектами, що посилювало академічність його задуму. Г. Герчак у спогадах 

про І. Світличного нотує факт такої взаємодії: «Одного разу він попросив 
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мене записати для нього слова на галицькому діалекті, оскільки я родом з 

Галичини. Я записав деякі слова, а також намалював воза з поясненням 

кожної деталі та її назви. Ці матеріали були потрібні йому для словника» 

[125, с. 509–510]. Подібне знаходимо і в мемуарних свідченнях З. Антонюка: 

«І до словникової сфери Іван мене згодом, уже в зоні, „укоськав”, коли під 

час мікрофільмування однієї „ксиви” під виглядом часто практикованого 

методу мозкової атаки вичавив з мене 50 синонімів до дієслова „їсти”, а 

потім, окрилений успіхом, обіцяв ще „вичавити” всі відомі мені синоніми до 

інших головних дієслів» [125, с. 251–252]. Таким чином, пересвідчуємося в 

глибокому інтересі літератора до предмета своєї праці, в його невтомному 

пошукові всіх можливих шляхів до її виконання, а водночас – у науково-

організаторських здібностях, завдяки яким у творчу робітню поета й 

дослідника було залучено значне коло людей. 

Модель творчого самовизначення зумовлює екзистенційну унікальність 

людського буття, що в ув’язненні набуває ірраціонального виміру. Свобода 

творчості за таких умов сприймається як найвище благо, завдяки чому й 

дешифруються мотиви та обставини самореалізації обдарованої особистості. 

В І. Світличного, як відомо, вони були скеровані на самоспроектований 

невольничий «Парнас». Зрозумілим із цих причин є вдоволення письменника 

від виконуваної роботи, постійна перейнятість нею, радість від відкриття 

неочікуваного: «Але по ходу роботи над словником виникають і інші 

лінгвістичні теми, які порядно опрацювавши, можна мати цікаві наслідки. 

Зараз я, крім іншого, класифікую дієслова за семантичною ознакою і відкрив 

цікавий принцип: це як продовження роботи над синонімами; синонімічні 

гнізда групуються в більші єдності, а ті – в ще більші – і так можна дійти 

такої систематики, яку ботаніки мають щодо рослин або хіміки щодо 

елементів. А ще можна ділити слова на візуальний, звуковий і т.п. світи – 

також наслідки дуже цікаві. Одне слово, тем, над якими можна морочитися за 

будь-яких обставин, більше ніж досить – і то тем солідних, справжніх. Дивно, 

що в наш час є люди, які не знають, до чого руки прикласти» [411, кн. 1, 
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с. 116]. В’язничний «Парнас» І. Світличного кваліфікується як імпліцитна 

творчо-екзистенційна константа, креативна функція котрої цілком нівелює 

табірні обставини. Завдяки цьому І. Світличному вдавалося досягнути 

максимальної творчої самореалізації й самовираження незалежно від 

зовнішніх впливів. 

Відомості про письменницьку діяльність і специфіку табірної творчості 

шістдесятників віднаходяться й у великих мемуарних полотнах. Це 

переважно штрихи до літературного портрета автора, які водночас цінні 

своєю документалізацією деталей в’язничного побутування творчої 

особистості, висловлених нею самою. Для прикладу, М. Руденко в 

автобіографічному романі «Найбільше диво – життя» пунктирно висвітлює 

власну творчість у неволі. Це окремі «врізи» в цілісну розповідь про життя за 

колючим дротом на зразок таких зауваг: «Вірші писав усюди – і на роботі, і 

десь у роздягалці під смердючим бушлатом» [386, с. 626]. Але, вичленувавши 

їх із загального контексту, матимемо імпресіоністичний образ табірної 

мистецької лабораторії письменника.  

Цінними також (на рівні фактажу) є свідчення про можливості передачі 

творів із «малої» зони у «велику», а звідти за кордон. Справа це була складна 

й небезпечна, оскільки тягнула за собою додаткові каральні санкції та ще й 

могла зашкодити не лише ув’язненому, а й тій людині, котра брала на себе 

відвагу переправити через тюремні мури недозволений матеріал. М. Руденко 

коротко пише про процес передачі творів у вільний світ, акцентуючи на 

складнощах і психологічній принизливості цієї процедури: «Віршів у мене 

нагромадилося багато, я хотів передати їх на волю. Усе, що я писав, у мене 

відбирали наглядачі й складали в мій речовий мішок, котрий зберігався десь 

поза зоною. Але з кожного вірша я встигав зробити копію мікрописьмом на 

цигарковому папері. Писав із двох боків, це утруднювало Раїсі (дружині. – 

О. Р.) розшифрування, але вона, слава Богу, не зробила жодної помилки. 

Спресований і загорнутий у целофан пакуночок зберігався в Кості Діденка. 

<…> Я не описуватиму детально вельми неестетичний, зате абсолютно 
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надійний спосіб передачі невеличкого контейнера в целофані. Ніякий інший 

просто не годився. Наглядачі догола роздягали в’язня перед запуском у 

кімнату для побачень, обмацували кожну складку одягу, змушували рвучко 

присідати і підводитись. Те ж саме вони проробляли з гостями, незалежно від 

їхньої статі, але видобути конспіративний контейнер їм жодного разу не 

поталанило. Для цього довелося б розрубати людину» [386, с. 626].  

«Контейнер» як найдієвіший спосіб передачі заборонених матеріалів із 

зони був звичним явищем для в’язнів. Довгий час існувало припущення, що 

саме за такою схемою було вивезено з кучинського табору й невдовзі 

опубліковано за кордоном записні нотатки «З таборового зошита» В. Стуса. 

1994 року, коли укладалося багатотомне академічне видання творів митця, 

точної інформації про цей факт науковці не мали. Тож у примітках до 

четвертого тому, куди ввійшов «таборовий зошит», його упорядник 

С. Гальченко висловив таке обережне припущення: «Із зони на волю ці 

записки було передано в „контейнері”, котрий вивезла з табору, очевидно, 

котрась із дружин політв’язнів» [449, т. 4, с. 532]. Водночас у виносках 

пояснюється зміст цього жаргонізму: «Контейнер – спосіб передачі 

інформації з таборів, дрібно списані аркуші цигаркового паперу загортали у 

целофан, герметично запаювали. Їх ковтала людина, що мала вивезти 

інформацію з території табору» [449, т. 4, с. 532]. Інакших можливостей 

майже не було, запевняє М. Руденко, «аби пакуночок із віршами потрапив на 

свободу, а відтак за кордон, де він доволі швидко перетворювався на 

книжку» [386,  с. 626].  

Люди мусили виявляти неабияку кмітливість і конспіративність, іти на 

значний ризик, виконувати воістину подвижницьку роботу, аби створити й 

донести суспільству той духовний продукт, який засвідчував інший тип 

української свідомості й культури і, незважаючи на тоталітарний тиск, усе-

таки розвивався, протидіяв нищенню України. Прикметно, що один зі шляхів 

вивезення українського самвидаву за кордон пролягав через Москву: там у 

російських дисидентів осідала значна частина заборонених текстів, залишена 
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рідними політв’язнів після винесення з таборів. Звідти матеріали через різні 

канали переправлялися на Захід. У такий спосіб, як свідчить В. Овсієнко, 

пробилися на волю й таборові нотатки В. Стуса: «Цей пакетик потрапив у 

Німеччину до члена Української Гельсинської групи Володимира 

Малинковича, який працював тоді на радіо „Свобода”. Він передав його до 

Нью-Йорка Надії Світличній» [330, кн. 1, с. 293]. 

Із матеріалів усної оповіді знаємо і про інші канали транспортування 

українського самвидаву за кордон. Так, О. Зінкевич, директор діаспорного 

видавництва «Смолоскип», яке нині успішно працює в Україні, в одному з 

інтерв’ю з’ясовує особливості потрапляння і друку забороненої літератури в 

країнах Західної Європи та США: 

« – Самвидав на Захід, зокрема і в „Смолоскип”, потрапляв різними 

шляхами. З якими країнами найбільше співпрацювали? Чи завжди успішно 

складалося? 

– Ми висилали наших зв’язкових в Україну, які зустрічалися з 

В’ячеславом Чорноволом чи кимось іншим, привозили самвидав. Дуже 

багато його йшло через Чехословаччину. І якраз тепер живе там Ганна 

Коцурова. <…> На той час Ганна була студенткою Київського університету 

зі Словаччини, де її готували, щоб вона тут знайомилася з дисидентами, 

шукала самвидав і перевозила до Чехословаччини, а звідти матеріали 

потрапляли на Захід. Так, Ганна Коцурова була причетна до перевезення 

„Українських вісників”, які редагував і укладав В. Чорновіл. <…> Багато 

документів, зокрема Гельсінської групи, перевозив через Болгарію В’ячеслав 

Васильківський, приятель Олеся Бердника. Дружина Васильківського була 

болгаркою, вони приїздили в Україну і перевозили самвидавні праці до 

Болгарії. Ми пересилали наших зв’язкових до Болгарії, переважно студентів. 

Там так само контролювали, але вони мали настільки налагоджені зв’язки, 

що ті болгари перевозили самвидав уже поза контроль: вони працювали в 

аеропорту, де й передавали нашим потрібні матеріали» [337, с. 1].  
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Опікування письменника допровадженням його художніх матеріалів до  

читачів за тюремним муром (включно з кордоном СРСР) стало однією зі 

складових літературного процесу 1960-х–1970-х рр. і, природно, заслуговує 

на увагу в контексті творчої лабораторії митця, оскільки дає змогу визначити 

екзистенційні чинники його психоемоційної поведінки, спрямованої на 

відтворення та збереження власної мистецької спадщини. Одним із них є 

глибокий внутрішній спротив державно-політичній машині, який ще більше 

розпалює бажання і пошук шляхів творчої самореалізації. 

Таким чином, пересвідчуємося, що доволі виразною змістовою лінією 

різножанрової художньо-документальної прози шістдесятників є проблема 

творчої лабораторії письменника, зокрема у фокусі екзистенційного виміру 

мистецького самоствердження. Мовиться про становлення молодих поетів, 

про їхнє входження в літературний процес; дається характеристика перебігу 

й атмосфери творчої діяльності, в якій великою мірою віддзеркалювався дух 

епохи. Найбільш інформаційними в цьому аспекті є документальні тексти 

великої форми, як-от мемуарні хроніки, автобіографічні повісті; важливими 

джерелами свідчень постають також збірники спогадів й епістолярії.  
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2.2. Проза-nonfiction як джерело вивчення літературно-критичної 

діяльності шістдесятників 

 

Художньо-документальні твори українських шістдесятників помітно 

насичені літературно-критичним матеріалом. У післясталінське десятиліття в 

умовах відносної демократизації літературного процесу ціла плеяда 

обдарованих інтерпретаторів письменства чи не вперше з часу тотального 

знищення інтелектуальної еліти в період Розстріляного Відродження 

спромоглася на об’єктивну оцінку літературних фактів. Розвиваючи традиції 

своїх попередників – ренесансного покоління 1920-х рр., критики зуміли 

виробити свіжий погляд на твори митців-сучасників і запропонували 

перепрочитання доробку класиків – Т. Шевченка, Лесі Українки, І. Франка, 

М. Коцюбинського, звільнивши їхню творчість від штампів і кліше 

радянського літературознавства. Таким чином було засвідчено їхню 

професійну здатність формувати незалежну оцінку творчості визнаних або ж 

поскрибованих офіційною наукою літераторів, навіть якщо вона явно 

розходилася із загальноприйнятою.  

Одним зі стимулів до активної діяльності молодих критиків була 

підтримка їхньої відвертої нонконформістської позиції «літературними 

метрами»: так, на початку 1960-х рр. сміливих і обдарованих початківців 

неодноразово підбадьорювали М. Бажан, М. Рильський, А. Малишко, 

В. Сосюра, Л. Первомайський, якраз переживаючи у власній творчості пору 

«третього цвітіння» й уже цим готуючи сприятливі умови для праці 

новоявленого творчого покоління.  

У потужній когорті літературно-критичної генерації шістдесятників – 

тодішні аспіранти та співробітники Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка 

АН УРСР І. Світличний, В. Іванисенко, І. Дзюба, Ю. Бадзьо, 

М. Коцюбинська, В. Стус. Як молоді науковці, вони виконували кандидатські 

дисертації під керівництвом учених різного ідеологічного спрямування, і це 

виразно позначилося на їхній подальшій літературно-критичній творчості. 
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Приміром, М. Коцюбинська й І. Світличний мали своїм наставником 

академіка О. Білецького, що дало їм змогу розвиватися як дослідникам 

письменства; натомість Ю. Бадзьо, І. Дзюба, В. Стус мусили співпрацювати з 

одіозним «стражем соцреалізму» академіком М. Шамотою і всякчас 

відстоювати своє право на власну інтерпретацію літературних явищ, яка 

здебільшого натикалася на нерозуміння. Але ідеологічно-методологічний 

дисонанс зі старшим поколінням учених не перешкодив творчій молоді чітко 

вивірити свою концепцію наукового мислення й дотримуватися її в оцінках 

та поглядах на світовий і вітчизняний літературний процес, що, проте, дуже 

не сприяло фаховій кар’єрі цих нині уславлених діячів української культури.  

Так, професійно зрілими й по-науковому сміливими вбачаються 

сьогодні ранні літературно-критичні огляди й нариси І. Світличного – «Боги і 

наволоч», «У поетичному космосі: Полемічні нотатки про поезію молодих», 

«Гармонія та алгебра», «На калині клином світ зійшовся», В. Стуса – «Поезія 

третьої весни», «На поетичному турнірі», «Най будем щирі», «Роздуми над 

пережитим», «Опуклий вибух таланту», І. Дзюби – «Як у нас пишуть», «Від 

молитов до дум», «Перший розум наш», «Хлюпни нам, море, свіжі лави»; 

низка публікацій М. Коцюбинської з теми кандидатського дослідження 

«Поетика Шевченка і український романтизм». Свої напрацювання молоді 

науковці друкували в авторитетних на той час наукових і літературно-

мистецьких часописах, як-от: «Літературна газета», «Радянське 

літературознавство», «Дніпро», «Вітчизна», «Київ», «Жовтень», «Зміна», 

«Ранок». Немає сумніву, що й сьогодні ці публікації не втратили наукової 

значущості й справедливо використовуються як методологічна основа для 

новочасних літературознавчих досліджень. 

Зі зміною державного вектора та приходом до влади Л. Брежнєва 

відбуваються фатальні зміни в соціокультурній сфері, які негативно 

впливають на формат діяльності літературної критики. Відомо, що в умовах 

заблокованої культури художня й наукова творчість підлягали жорсткому 

цензуруванню, а із завершенням фази хрущовського потепління через 
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ідеологічні утиски зробилися просто-таки неможливими. Тож і репресивні 

заходи щодо І. Світличного, В. Стуса, Ю. Бадзя фактично заблокували вихід 

із друку їхніх творів: лише окремі матеріали вдалось опублікувати під 

псевдонімами. А вже за ув’язнення ці люди були зовсім позбавлені 

можливості публічної творчої праці, що спонукало їх шукати інші шляхи для 

літературно-критичної та літературознавчої діяльності. 

У розмаїтій художньо-документальній спадщині шістдесятників 

літературно-критичну творчість найвиразніше репрезентує епістолярій: листи 

представників цієї письменницької генерації науковці вважають одним із 

джерел історії літературної критики. Висвітленню цієї проблеми присвячені 

дослідження сучасних українських літературознавців Н. Глушковецької, 

Н. Загоруйко, В. Кузьменка, Г. Мазохи та ін. Л. Вашків опублікувала глибоко 

аналітичну монографію «Епістолярна літературна критика: становлення, 

функції в літературному процесі» [52], в якій на матеріалі листування 

вітчизняних письменників з’ясовуються функціональна роль епістолярної 

критики, її формозмістові особливості, жанрові різновиди. «Лист є однією з 

особливих форм вислову літературно-критичної оцінки. Підставою для 

такого твердження є факт наявності суджень літературно-критичного 

характеру в більшості письменницьких епістоляріїв» [52, с. 105], – наголошує 

Л. Вашків. Як засвідчує аналіз, шістдесятників слід вважати одними з 

найактивніших творців такого різновиду критики, а зумовлено такий факт 

особливостями особистої і суспільної екзистенції представників цього 

творчого покоління. 

Відомо, що становлення молодих критиків відбувалося на засіданнях 

літературних студій, коли в усному форматі висловлювалася оцінка творчості 

тих чи інших авторів, здебільшого початківців, однолітків. Тут 

підтвердженням може слугувати лист І. Жиленко у військо до чоловіка 

В. Дрозда від 28 травня 1961 р., в якому описується перебіг літстудійного 

життя: «Сьогодні було останнє заняття „Молоді” в цьому році. Влаштували 

вечір одного вірша. Кожен прочитав по одному віршу, останньому. Я читала 
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черговий вірш із циклу „Настроєве”. Сингаївський напустився на мене, 

вимагаючи „думки”. Захистив Булига. Ще гарячіше захищав Михась Сіренко. 

Сварили Федін вірш (імовірно, йдеться про поета Ф. Бойка. – О. Р.). А мені 

подобаються його вірші, хоч вони трохи чокнуті. Відчуття хворобливості, 

якийсь хаос, нагромадження метафор, фізичні, аж неприємні, подробиці 

страждань. Дуже важке враження від його виступів. І все-таки вони якісь 

гіпнотичні. Гарний вірш прочитав Боря Мозолевський. Він присвятив його 

своєму другу – Михайлові Сіренку. Такі вони обоє добрі і славні люди! 

Чарівну інтимну мініатюру прочитала Алла Потапова» [137, с. 95]. Цей лист 

засвідчує не тільки факт, але й спосіб поширення елементів критичного 

аналізу зі сфери усного мовлення в епістолярну творчість. 

На ранній фазі шістдесятництва митці, випробовуючи свої творчі сили, 

нерідко вміщували в листи й новонаписані поезії – з метою отримати від 

адресата відгук про враження. А вже відгуки й коментарі зі зворотних 

кореспонденцій можна вважати спорадичними літературно-критичними 

оцінками їхньої творчості, зокрема тому, що висловлювалися про твори 

люди, які зналися на письменстві.  

Відзначимо, що скеровувалися листи передовсім близьким, зокрема й 

за творчими інтересами, людям або ж авторитетним митцям, які порадами 

підтримували талановиту молодь. Так, у листі від 18 березня 1959 р. юний 

Б. Нечерда, сподіваючись на розуміння, просить М. Рильського дати оцінку 

його раннім спробам: «Ось і зараз вибрав кращі і надіслав на Ваш суд. 

Хочеться мені газетно-плакатні теми піднести читачеві дещо лірично. У 

віршах „Про хліб, сіль і мрію” і „Коли зацвітають вишні” спробував. Не 

знаю, чи вдало. Напишіть хоч кілька слів. Я і так багато чим зобов’язаний 

Вам, Максим Тадейович. Скоро травень. У травні вперше я зустрівся з Вами. 

Про цю незабутню зустріч я написав вірш. Його читали одеські письменники. 

Навіть надрукувати обіцяли» [533, с. 71]. Відповідь поета-академіка засвідчує 

двосторонній обмін інформацією і набуває форми епістолярного діалогу. У 

кількох листах, адресованих Б. Нечерді, є ноти критичних зауважень, як-от у 
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листі від 15 липня 1959 р.: «Спасибі за вірш, мені присвячений. Ваші дві 

поезії – „Про хліб…” і „Коли зацвітають…” мені сподобались. Не розумію 

тільки рядків (в „Про хліб…”): 

Є ще порох в порохівницях, 

І у цьому уся біда… 

Чому біда??» [533, с. 72]. 

Епістолярний діалог з елементами критики простежуємо і в 

наступному листі М. Рильського до Б. Нечерди – від 8 жовтня 1959 р. 

Досвідчений неокласик зауважує творчу еволюцію, гуманістичні настрої в 

поезії молодого митця: «Вірші, що Ви мені прислали, свідчать, як я гадаю, 

про Ваше зростання. Вони світлі своїм настроєм і свіжі. Можливо, що мені 

вдасться щось із них надрукувати. Не зовсім ясний рядок – „Ще захід зрів 

червоним оком”. „Зрів” – у розумінні дивився? Трохи штучно…» [533, с. 72].  

Отже, епістолярний текст діалогізується у т. зв. «альтернативний 

ланцюг», побудований у формі запитань/відповідей, і зводиться до 

почерговості висловлювань з елементами літературної критики. 

М. Рильський як критик наголошує на оптимістичності світосприйняття 

літератора-початківця, помічає мажорні настрої в його поезії; водночас 

коректно висловлює свої зауваження, котрі сприймаються як побажання до 

творчого зростання Б. Нечерди. 

Літературно-критичні міркування щодо новопрочитаного знаходимо і в 

ранніх кореспонденціях В. Стуса. Торкаються вони зарубіжної та української 

класики й пояснюють естетичні смаки й уподобання письменника. Приміром, 

у листі до університетського товариша В. Дідківського із села Таужня 

Кіровоградської області, де В. Стус за розподілом працює вчителем 

української мови, мовиться: «Я радий, що взяв своїх коханих, моїх – Гете і 

Верхарна, Олеся і Рильського, Словацького і Елюара, доброго 

Радхакришнана і Вінкельмана, цнотливу Рамаяну і цнотливу Сельму 

Лагерльоф. Це – єдині поки що мої друзі» [449, т. 6, кн. 2, с. 5]. Свої читацькі 

інтереси митець із часом поширює новими авторами, передусім класиками 
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світової літератури, як-от: Ч. Діккенс, Г. Флобер, Е. Гемінґвей, С. Цвайг. А 

вже в одному з армійських листів до В. Дідківського спорадично оцінює 

прочитане, зокрема, так пише про історичний роман Г. Сенкевича 

«Хрестоносці»: «Враження, звичайно, не світле, хоч твір написано дуже 

майстерно, з тим великим замилуванням в давнє свого народу, яке ні разу не 

збивається на пихацтво і гопашництво, як у деяких наших давніх митців» 

[449, т. 6, кн. 2, с. 5]. Навіть такий загальний аналіз свідчить про 

кристалізацію художніх смаків майбутнього видатного поета, перекладача, 

критика, формування його незалежної естетичної позиції, що дозволятиме 

крізь призму прочитаного стверджувати концептуальні засади, які 

складатимуть основу його власної творчості.  

Оцінки та враження від прочитаного зустрічаються і в епістолярії 

І. Світличного. Скажімо, в листі до Б. Гориня мовиться про переслані книжки 

й «самвидавні» магнітофонні записи віршів шістдесятників в авторському 

виконанні, дається оцінка творів нещодавно відкритого для себе Б. Нечерди: 

«До речі, Нечерда дуже талановитий поет. Не знаю, чи тобі відомі його 

найкращі речі – „Біла ворона”, „Остання ікона”? Речі досконалі» [411, кн. 2, 

с. 64]. 

Безумовно, літературно-критичні нотатки в ранньому епістолярії 

шістдесятників – пунктирні й не віддзеркалюють усіх тенденцій розвитку 

літературного процесу, існуючи лише як змістові вкраплення в загальний 

опис подій і явищ побутового характеру. Однак вони цінні тим, що 

окреслюють творчі інтереси та художні пріоритети молодих учених і 

письменників, їхні світоглядні орієнтири. Натомість потужного розмаху 

епістолярна літературно-критична діяльність покоління набуде в період 

ідеологічного тиску й переслідувань інакодумних: листування виявиться 

найпридатнішим способом ретранслювання оцінної фахової інформації про 

письменство, виробленої в тюремно-таборовім ув’язненні українськими 

інтелектуалами, єдиною трибуною оприявнення критичних поглядів на події 
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минулої та сьогочасної літературної доби, останньою можливістю 

літературно-критичної творчості взагалі.  

М. Коцюбинська літературно-критичні пасажі в листах «в’язнів 

сумління» кваліфікує як епістолярну рецензію, добачаючи в них обговорення 

форми і змісту прочитаних творів, доволі професійне тлумачення тих чи 

інших аспектів поетики. «В умовах ґратованого існування, – пише 

дослідниця, – жанр епістолярної рецензії набуває нового дихання. Автори 

листів, очевидно, розглядали їх як природне продовження своєї питомої 

діяльності – поетичної, перекладацької, літературно-критичної. Як форму 

участі в літературному процесі людей, позбавлених такої можливості» [216, 

с. 126]. Н. Загоруйко в кандидатській роботі «Літературно-критичний 

дискурс таборового епістолярію українських шістдесятників» [146] означує 

літературно-критичну діяльність ув’язнених діячів української культури як 

епістолярну есеїстику й називає її феноменальним явищем літературної 

критики. Дослідниця зауважує характерні особливості таких листів, а саме: 

довільну композиційну структурованість; зосередження уваги критика 

здебільшого на одному окремо взятому творі; дисонанс епістолярної оцінки з 

оцінками офіційного літературознавства; фактор індивідуального бачення 

літературно-художнього явища без претензій на вирішення в остаточній 

інстанції. Ці ознаки поширюються на епістолярну творчість покоління в 

цілому, а наявний у ній жанрово неоднорідний літературно-критичний масив 

допускає виокремлення низки генологічно неспівмірних різновидів, які 

засвідчують метажанрову природу листовних текстів. 

Загалом літературно-критичний дискурс епістолярію шістдесятників 

формує засади незаанґажованого прочитання творів літературної класики, 

далекого від соцреалізму. Митці ставлять за мету увиразнити канонічний 

образ і сутність національної літератури, позбутися меншовартісних підходів 

до її потрактування, протиставляють «ідеологічній підміні» твори художньо 

вартісні. Вони категорично не сприймають окремих письменників і їхні 

«набутки», особливо «створені на вимогу часу» як політичне замовлення. 



154 

Воднораз у полі уваги тримають твори довершені, виразно національні, гідні 

ввійти в скарбницю світового письменства. Так, В. Чорновіл у листі до 

дружини, турбуючись станом українського письменства, робить спробу 

назвати імена, які становлять ядро вітчизняної літератури: «Треба поставити 

запитання, з чим ми можемо вийти на світову арену, наприклад, до 

насиченого багатством і розмаїттям рідних літератур французького, 

англійського, німецького читача. Таку пробу витримують, гадаю, із наших 

дожовтневих авторів тільки Шевченко, Франко, Леся (драматургією), 

Коцюбинський, Стефаник і частиною творчості Кобилянська. Ще, може, 

почасти Винниченко. Усе інше: Мирний, Нечуй-Левицький і т. д. – це вже 

тільки для нас. А Квітка, Тесленко, Гребінка тощо – це вже навіть більше для 

історії літератури, ніж для сучасного читача. Як давні літописи, апокрифи й 

т. ін.» [510, т. 4, кн. 1, с. 296].  

У листах шістдесятників практично немає літературознавчих роздумів 

про письменників давньої доби, хіба що епізодично згадується Г. Сковорода, 

близький цій творчій генерації своїм духовним самоствердженням. Скажімо, 

В. Підпалий у листі до товариша І. Гнатюка наголошує: «…зі Сковородою я 

маю стільки ниток, що, мабуть, і на тому світі зустрінемося» [354, с. 346]. 

Окремі штрихи до критичного аналізу літературної спадщини мандрівного 

філософа віднаходяться в епістолярії В. Стуса, І. Світличного, В. Чорновола, 

В. Шевчука, що потверджує духовне доростання «нащадків дальніх» 

(І. Франко) до духовної самосутності мислителя. Натомість різко 

критикуються письменники дошевченківської доби, передусім за бурлескно-

травестійне й сентиментальне побутописання, за романтичне, ірраціональне 

мислення й відсутність художньої гостроти в умовах українського 

бездержавного, колоніального існування. Зокрема, В. Стус в одному з листів 

до сина радить йому читати твори класиків нової української літератури, але 

виключно задля мовного збагачення, оскільки про художньо-тематичну 

цінність їхньої творчості він має окрему думку: «…Отож, і тут: читай старих 

авторів (усіх тих Квіток-Основ’яненків, Стороженка, Марка Вовчка, Нечуя-
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Левицького – майже вся ця проза нудна, нецікава, бідна змістом – але читати 

її треба для мови – більше, мабуть, користі й не знайти од цих авторів, що 

бідним духом жили, бідним духом писали, розповідаючи казки-теревені, або 

жартували на біді – як-от Котляревський). <…> Я злий на „Енеїду”, дуже 

злий, ніколи не любив її гумору, але читав тільки для мови» [449, т. 6, кн. 1, 

с. 374]. Митець відверто ігнорує творчість поетів-романтиків: чужими й 

неприйнятними на тлі української бездержавності бачаться йому мотиви 

смутку, жалю, ностальгії, якими переобтяжена їхня поезія. Такого роду 

критичні інвективи відстежуємо і в листах інших «в’язнів сумління», як-от 

Чорноволове різко негативне зіставлення прози реалістичного побутописання 

з модерністичною творчістю О. Кобилянської: «…Кобилянська – 

письменниця дуже самобутня, не рівня всім отим описувачам нужди 

народної на зразок Марка Вовчка, Тесленка, ба навіть Мирного, значення 

яких не виходить за рамки історії нашої літератури» [510, т. 4, кн. 1, с. 296].  

А втім, мусимо пам’ятати, що епістолярна критика скеровувалася до 

конкретної аудиторії адресатів і жодним чином не втискалася в рамки 

наукового аналізу, швидше – навпаки: вона виразно суб’єктивована, 

індивідуалізована. Такі листи Л. Вашків слушно називає дружніми, інтимно-

товариськими посланнями, акцентуючи їхні особливості: «…невимушеність 

тону, розкутість вислову, товариський (інколи фамільярний) характер, часто 

– експресія» [52, с. 117]. Письменницькі кореспонденції шістдесятників 

уповні втілюють такий стильовий формат. 

Водночас серйозної уваги заслуговує новаторський погляд митців-

шістдесятників на літературну постать Тараса Шевченка, якій вони змогли 

дати оригінальну інтерпретацію, відмінну від усталених стереотипів. Поет у 

їхніх творах – це духовний натхненник, рефлектор внутрішнього 

самозбереження, предтеча, близький за духовним світовідчуттям і вмінням 

відстоювати право на імпліцитну свободу незалежно від обставин 

зовнішнього тиску. «На хвилі національного оновлення, – пише 

Л. Тарнашинська, – шістдесятники підняли як знамено духовного 
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оздоровлення суспільства постать Т. Шевченка, чиє слово „стало плоттю” 

(Г. Грабович) національного самовизначення. <…> Шевченко набув статусу 

символу національного прозріння, духовного очищення нації. Ідеться не про 

політичну „підкладку”, а насамперед про духовний вимір, духовну, 

культурну тяглість, яка зрештою формує національну онтологію» [467, с. 76]. 

Власне, творчість цього покоління і є взірцем глибоко органічного 

перебування в Шевченковій традиції, свідченням невпинного звіряння себе з 

його ідеалом. Адже самозрозумілий факт, що в умовах табірного існування – 

«тривання на межі» (В. Стус) – Великий Кобзар сприймається як моральний 

авторитет, гідний наслідування, а геній його набуває надрядного статусу.  

Насамперед молоді реформатори української культури прагнуть 

«очистити» розтиражований образ Шевченка від ідеологічної заскорузлості, 

фальшування, вторинних акцентів, реципіюючи його як митця особливо 

органічного й надзвичайно потужного в системі національного духовного 

простору. В. Чорновіл, приміром, убачає в його особі «канон» духовного 

натхненника нації: «Згадаймо, в які тільки кампанії не залучали впродовж 

останніх десятиліть Тараса Шевченка. Був він навіть борцем проти 

„куркульства як класу” або проти „космополітизму” й завжди затятим 

викривачем укр[аїнського] бурж[уазного] націоналізму. Хоч якраз він був і 

залишається нашим найбільшим націоналістом у справжньому значенні 

цього слова, не споганеному хижими приставками й епітетами» [510, т. 4, 

кн. 2, с. 104].  

Звісно, такі інтерпретації шістдесятників сприймались офіціозом як 

ворожі, кардинально розходячись із псевдоестетикою радянського 

літературознавства, за якою образ поета звужувався до революційного 

демократа, співця-бунтаря, провісника комуністичної ідеї. Ось як, наприклад, 

пише про творчість Т. Шевченка один із провідних його дослідників 

Є. Шабліовський: «Перспективи дальшого суспільного розвитку 

українського народу, а значить, і його „національний дух” Шевченко вбачав 

у революційному діянні народу, в соціальній боротьбі мас за своє 
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визволення. Все те, що заважає цій боротьбі, що намагається спотворити 

кращі, провідні риси характеру народу, заслуговує на огиду і презирство, як 

вороже народові, як антинаціональне. Звідси – цілком виразна і невгамовна 

ненависть поета до всіляких перевертнів, запроданців, до тих, хто 

намагається втоптати в багно волелюбні традиції народу, хто „гірше ляха” 

розпинає народну Україну» [513, с. 65–66]. Зрозуміло і без коментарів, що 

оцінки Шевченкової творчості з боку представників різних ідеологічних 

таборів абсолютно полярні. 

В епістолярії В. Чорновола простежуються спорадичні літературно-

критичні зауваги про творчість Т. Шевченка. Зокрема, звертаючись до сестри 

Валентини, яка збиралася писати курсову роботу з теми «Критики про 

Шевченка», він висловлює своє розуміння цієї наукової проблеми й дає 

поради, в яких добачаються елементи літературної критики. По-перше, 

вважає таку тему дослідження надто об’ємною, а тому застерігає сестру від 

наслідування псевдонаукової патетики, якої про Т. Шевченка намножилося 

вдосталь. По-друге, не радить обирати для дослідження наукові розвідки 

сучасних учених, які викривлено оцінюють творчу спадщину поета: 

«Наприклад, тема „Критик Кирилюк про Шевченка” не витримує критики» 

[510, т. 4, кн. 1, с. 212]. Відкидає і тему «Белінський про Шевченка» – через 

великодержавний шовінізм, а відтак поверхове й однобоке осмислення 

постаті Кобзаря російським критиком. Водночас зауважує, що феномен 

українського поета для російських революційних демократів ХІХ – початку 

ХХ століття став своєрідним іспитом на самоствердження: «Узагалі ж, 

Шевченко з чіткістю своїх поривань став пробним каменем для російського 

письменства, навіть для того, що претендувало на демократизм. Через це 

випробування пройшло небагато. Оцінка, наприклад, Добролюбова не 

возвеличує Шевченка, як це прийнято думати, а, навпаки, знижує значення 

творчості нашого генія. Для Добролюбова еталони для порівняння Шевченка 

– не Шекспір, не Гейне, не Пушкін, зрештою, а народні поети на зразок 

Кольцова… Серед тих, що пройшли це випробування успішно, й показали, 
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що вони справжні демократи, а не великодержавні демократи, – 

Чернишевський, почасти Герцен, Луначарський. Чернишевський писав, що 

після появи Шевченка укр[аїнська] література не потребує визнання навіть 

багатших за російську літератур, і пророкував, що сотні років лунатиме по 

обох берегах Дніпра мова Шевченка і т. д.» [510, т. 4, кн. 1, с. 212]. 

Натомість до першовідкривачів Т. Шевченка В. Чорновіл сміливо 

відносить забороненого в СРСР П. Куліша: «З українських письменників, по 

суті, першим критиком (у сьогоднішньому розумінні слова) Шевченка був 

П. Куліш. (Костомаров таким не був). <…>. У своїй критиці Куліш часом 

скидався на ту унтер-офіцерську вдову, яка сама себе відшмагала» [510, т. 4, 

кн. 1, c. 213]. Йдеться тут, імовірно, про подальші випади «гарячого Панька» 

супроти Т. Шевченка, як-от несправедливу критику автора «Кобзаря» за 

возвеличення козацьких вольностей, за його тверду національну позицію в 

«Гайдамаках».  

Цікавою є думка В. Чорновола про драгомановську рецепцію творчості 

Т. Шевченка, виголошену з народницьких позицій, а отже, таку, що звужує 

(навіть применшує) значення доробку українського генія. У зв’язку з цим у 

листі до сестри акцентується: «Я думаю, Ти вже розшукала чи у Франка, чи 

деінде думку, що явне приниження Драгомановим значення творчості 

Шевченка зв’язане було з боротьбою Драгоманова з примітивним 

вузьколобим українофільством, яке чіплялося за Шевченка, робило його 

прапором своїх хуторянсько-галушкових „змагань”. Але це, звичайно, 

Драгоманова не виправдовує. Він дивився на Шевченка як на геніального 

самородка, не обшліфованого цивілізацією, і навіть протиставляв 

«необроблені» твори Шевченка високо досконалим поезіям Пушкіна» [510, 

т. 4, кн. 1, с. 224].  

Щодо критичного осмислення творчості Т. Шевченка українськими 

письменниками наступних поколінь шістдесятник у своєму листі відзначає: 

«У Мирного, Грабовського, Лесі Українки, Коцюбинського критики не було, 

були побіжні оцінки» [510, т. 4, кн. 1, с. 213], але й вони, на переконання 
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В. Чорновола, підкреслюють зв’язок мистецьких генерацій і тяжіння багатьох 

літераторів до шевченківської традиції.  

В епістолярії знаходимо і спроби перепрочитання Т. Шевченка, як-от, 

приміром, у Стусовому листуванні з дружиною, яке доносить нам його 

погляд на доробок класика періоду заслання. У формі епістолярної рецензії 

митець осмислює невольничу поезію свого духовного попередника як 

підсвідомий чинник авторового сприйняття світу, що не залежить від 

зовнішніх впливів. На переконання шістдесятника, важливу роль на цьому 

етапі творчості Кобзаря відіграють психологічні візії; поет сторониться 

реалій, витворює свій трансцендентний світ, але відхід від дійсності 

позначається на його текстах, і вони бачаться вже не рівномірними, а 

уривчастими. Ось як розмірковує про це В. Стус: «До речі, як Тобі здається 

творчість Шевченка на засланні? Як на мене, то був той же, досудовий 

високий рівень (майже без деформації) продовжуваної і ширеної, 

простореної тематики, потім були спогади з часів каземату, а далі – спогади з 

життя-сну – з напівзабутого вчора, що перед тим, як згаснути, спалахувало 

увостаннє побільшим огнем. І думаю, що термін останнього спалахування – 

приблизно той же – 3-4 роки. Потім заходить темінь. Ще потім – заходить 

мовчання, бо на Кос-Аральських пісках ростуть самі шпичаки і „з темної 

комори” вже й нікуди й визирати. Коли-не-коли допікає здавненілий біль, 

зрідка згадається те, чого ще не згадував, але багато з минулого пішло за 

часом: віршів із того вже не буде. Шевченко не писав, коли не чув стихії, він 

ще не знав, що́ то інтелектуальна поезія, формальні завдання etс. Коли не 

писалося, він не писав. А коли й писалася – по тих Оренбургах і Кос-Аралах, 

то часто це були проби, чи ще тримається огризок олівця між пальців. 

Нарешті поетова образна стихія творила нові візерунки, досить часто видно: 

вірш тримається тільки дещо виміненим візерунком. Тематичної новизни вже 

нема. Є новизна, сказати б, композиційна. Та й та не бозна яка. На мене 

особисто ці вірші справляють враження як психологічний документ – про що 
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і як мислилося йому, яким настроям він підупадав на схожій самоті» [449, 

т. 6, кн. 1, с. 150].  

Нові психологічні стани душі Т. Шевченка на цьому етапі його 

творчості підмічає й І. Дзюба: «…можна бачити зміну в творчому 

самопочуванні, в психології творчого процесу, сказати б – у творчому 

самопозиціонуванні» [123, с. 426]. Така настроєвість, зрозуміло, пояснюється 

позбавленою надій реальністю, гнітючою перспективою, ностальгією, що 

значною мірою виливались у віршові рядки. Варто зауважити, що і Стусові 

розміркування про Т. Шевченка оприявнюють внутрішній стан, виявляють 

творчий тонус поета в умовах, наближених до Шевченкових, і це дає змогу 

рельєфніше означити психологічний портрет творчої людини в ситуації 

екстремальних випробувань. 

Інші жанрові різновиди художньо-документальної прози покоління 

1960-х рр. незначною мірою репрезентують критичну рецепцію творчості 

Т. Шевченка. Навіть великі мемуарні полотна, автори яких активно 

апелюють до генія нової української літератури, оминають літературно-

критичні аспекти. Водночас як метажанрові утворення вони мають здатність 

включати в основний текст різнорідні художні компоненти, зокрема й листи: 

епістоли незмінно помічаємо в мемуарних романах-хроніках, а ними 

формується й сегмент літературно-критичного аналізу. Візьмімо для 

прикладу автобіографічний роман «Homo feriens», у текстовий масив якого 

І. Жиленко включила листи до чоловіка В. Дрозда періоду його служби у 

війську. В них аналізуються прочитані молодою літераторкою класичні й 

сучасні тексти, а в розмаїтті оцінок віднаходимо й літературно-критичні 

зауваги про постать і творчість Т. Шевченка. Зокрема, в листі від 26 травня 

1964 р. наголошено: «У нього кожне слово – важке і непримиренне, сповнене 

крамольного, як на наш час, змісту. Це щодо політичності його поезії. А 

щодо мистецьких якостей, то мушу сказати, що поряд з віршами Шевченка – 

не звучить ніхто. Усі якось в’януть і слабнуть. Навіть Іван, „Вишневий вітер” 

якого – прекрасна річ. І все одно… Шевченко – один. Уся наша „новаторська 
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література” – штучна, претензійна і млява. Отже, сила поета далеко не в 

новаціях, а в самім собі» [137, с. 308]. 

Окремо варто сказати про усну оповідь, формат якої таки більше 

відкритий до оцінки літературних явищ. Ставлячи запитання, інтерв’юер 

інколи підводить свого співрозмовника до висловлювання про конкретний 

твір або літературознавчу проблему. Інтерв’ю шістдесятників, у яких 

мовиться про Т. Шевченка, позбавлені мемуарних ознак (хоч і тут можливі 

спогади про пошанування поета в період ідеологічних цькувань, про арешти 

інакодумних у день його перепоховання), натомість виразними є 

літературно-критичні оцінки його мистецького феномену. Так, у розмові 

«Загублено ключ до Шевченкової творчості» Є. Сверстюк, відповідаючи на 

запитання М. Сидоржевського, торкається низки проблем: Т. Шевченко і 

шістдесятники, феномен поета як національного генія, християнські мотиви 

його творчості, проскрибування змісту збірки «Кобзар» у радянську епоху. 

Відповідь-експромт особливо цінна тим, що дає змогу миттєво 

сформулювати засадничі концепти літературно-критичного мислення 

респондента у ставленні до письменника, постать і творчість якого є 

предметом обговорення. Наводимо приклад із матеріалів усної оповіді:  

«М. Сидоржевський: – Пане Євгене, чому саме Тарас Шевченко став 

символом української нації? У чому, на Вашу думку, полягає сила слова 

національного генія? 

Є. Сверстюк: – Думаю, що Шевченко виділяється не тільки з-поміж 

української нації. Поет з такою моральною висотою і з таким біблійним 

голосом буде височіти у будь-якій літературі. Кажуть, що Шевченко – 

основоположник української літератури. Але до Шевченка були 

Котляревський, Квітка-Основ’яненко, Сковорода... То чому ж саме 

Шевченко? Він заклав основи української літератури. Справа в тому, що 

духовні основи завжди були в старій літературі. Власне кажучи, вона й 

трималася на давній релігійній традиції, і Сковорода завершив її. Шевченко 

був тим поетом, який писав про сучасне з високим біблійним духом; він 
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зумів поєднати те, чого іншим не вдавалося зробити. Він був людиною дуже 

великої віри. Крім духовного максималізму, він дав зразок національного 

максималізму, бо так писати про наше минуле, так писати про сучасне, як 

писав Шевченко, навіть приблизно, не міг жоден з його попередників і навіть 

наступників, хоча наступники були в нього великі, чиї це імена ми знаємо. 

Вони були його учнями, власне кажучи, породженням його. Іван Франко, 

Леся Українка, Василь Стус… Тобто, на мою думку, Шевченко був отим 

голосом, який був одразу впізнаним і почутим» [147, с. 8]. 

Як підтверджує дослідження, постать Т. Шевченка всякчас перебувала 

в полі зору шістдесятників, зокрема як предмет пізнання, переосмислення, 

екзистенційного самозвіряння. З масиву художньо-документальної прози 

цього покоління нескладно вичленувати тексти, які висвітлюють ті чи інші 

аспекти літературно-критичної діяльності, й це дає змогу стверджувати про 

здатність носіїв естетики шістдесятництва висловлювати незалежні погляди 

щодо інтерпретації творчості Великого Кобзаря. 

Творча спадщина шістдесятників засвідчує їхній особливий інтерес до 

епохи модернізму. Передусім у листуванні митців, публіцистів, учених 

зафіксовано літературно-критичні погляди на творчість таких яскравих 

репрезентантів модерного українського письменства, як В. Винниченко, 

О. Кобилянська, М. Коцюбинський, Леся Українка, О. Олесь, В. Стефаник, 

І. Франко, С. Черкасенко. Різною є частота звернень до творчості названих 

авторів, висловлюються досить неоднотипні погляди на їхній доробок, що 

підкреслює плюралізм дослідницької позиції. 

Творчість Лесі Українки в кореспонденціях шістдесятників зазнає 

естетичної ревізії й набуває нових інтерпретацій, відмінних від офіційних. 

«В’язні сумління» деміфологізують вульгарно-ідеологічний образ поетки як 

«співачки досвітніх огнів», «дочки Прометея», натомість акцентують її 

елітарний тип мислення всенаціонального масштабу, що повноцінно виявляє 

себе в загальноєвропейському художньому дискурсі. Невольниче листування 

дає змогу вибудувати схему перепрочитання вузлових питань життєтворчості 
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Лесі Українки, окреслити свіжі погляди на окремі аспекти її мистецької 

діяльності. 

Зокрема, В. Чорновіл у листі до дружини від 8 лютого 1982 р. вдається 

до розлогої характеристики культурно-просвітницької діяльності дядька по 

матері Лесі Українки М. Драгоманова. Йдеться, насамперед, про його 

визначальну роль у пробудженні національної самосвідомості української 

інтелігенції, про його впливи на культурницькі процеси, що стали 

підосновою для новітнього переосмислення вітчизняної історії, народної 

культури та побуту, їхньої ідеалізації. Автор листа звертає увагу на політичні 

погляди вченого, відстоювання ним ідеї української федералізації, акцентує 

на духовних пориваннях М. Драгоманова до самоідентифікації нації: «…був 

людиною широкої дії, як Франко, як той же Грінченко» [510, т. 4, кн. 2, 

с. 178]. Природно, що народницький світогляд українського діяча ХІХ 

століття, оснований на ліберальній ідеології, впливав на інтелектуальну еліту 

своєї епохи, зокрема І. Франка, М. Грушевського та ін. В. Чорновіл 

справедливо наголошує, що саме в цій площині формувалося й народницьке 

світовідчуття Лесі Українки, особливо помітне в її ранній творчості: «Якби 

можна було точно виміряти, хто з наших діячів минулого у свій час більше 

подвигнув уперед справу нац[іонального] збереження, пробудження 

нац[іональної] свідомості, створення того ґрунту, на якому ми досі 

тримаємося, то Драгоманов, попри весь свій лібералізм і боязнь «крайнощів», 

либонь, буде серед перших. І якщо сьогодні публіцистику Д[рагоманова] 

читають хіба фахівці, а дух свій ми гостримо об твердую крицю таких велетів 

слова, як його небога, то чи можемо забувати, що без Д[рагомано]ва чи й 

мали б саме таку Лесю Українку, якій поклоняємося» [510, т. 4, кн. 2, с. 178–

179]. 

На відміну від В. Чорновола, В. Стус уважає згубною народницьку 

підоснову ранньої віршової творчості Лесі Українки, трактує її як гальмо 

саморуху поетки в річищі модерної естетики. Скутість у рамках 

народницької поетики, породжуване нею культивування мотивів «слова-
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зброї», закликів до всенародної боротьби, волелюбний пафос засвідчували 

консерватизм і закритість української культури, що для Стуса-критика було 

абсолютно неприйнятним. Водночас віршову творчість літераторки він 

вважає етапною в процесі її творчого самопошуку, хоч і куди нижчого рівня 

(бракує внутрішньої енергії, глибини творчих поривань) порівняно з 

модерною поезією улюблених Ф. Г. Лорки, М. Цвєтаєвої, Т. С. Еліота. За 

словами шістдесятника, «вірші писати їй було тяжко – своєю мовою, 

пересолодженою суфіксами (вечір тихесенький, місяць яснесенький), мовою, 

що не знала іншого, крім замкненого циклу сільської праці й сільської 

радості» [449, т. 6, кн. 1, с. 415–416]. Літератор говорить про повільну 

реакцію Лесі Українки на естетичні запити нової культурницької епохи, а 

відтак домінування в її поезії нормативів попередньої мистецької доби. 

На думку В. Стуса, в умовах колоніального існування художні 

можливості поета дуже обмежені, що закономірно позначається на вияві його 

творчого потенціалу. Нову естетику сприйняти повною мірою він не готовий: 

почасти не розуміє, почасти зневажає її; йому бракує сміливості ревізувати 

свій творчий набуток і діяти у площині новітніх художніх моделей. Це, 

безсумнівно, стосується й віршотворчості Лесі Українки: «Цікаво бачити, як 

тяжко бути нашому поетові – рухати реальність на собі, як тяжко чути не 

допомогу цієї рідної реальності, а заваду, стрим, обтяження. Один Шевченко 

виламався з цих пут, решті довелося йти в річищі, в баговинні. Леся, 

здається, не уникла цієї долі. Хоч незалежність її од умов – значно більша за 

інших. Світ абстракцій і народницької – в дусі Плещеєва – поетики. А 

замальовки її більше дуальні. Вона мислить, бачачи» [449, т. 6, кн. 1, с. 220]. 

Двоїстість світовідтворення проявляється в Лесі Українки через поодинокі 

випадки проривання в інший – позначений модерними віяннями – 

мистецький обшир. За В. Стусом, таких віршів у її доробку зовсім небагато 

(«5-6, найбільше – десяток»), і вони кардинально не впливають на 

модернізацію її поетичної змістоформи: «Як мало й „Товаришці на спомин” і 

кількох ущипливих – у дусі Сивенького-Самійленка – сатир» [449, т. 6, кн. 1, 



165 

с. 220], радше, сприймаються як виняток. Зауважимо, що М. Горинь цей 

перелік доповнює поемами «Віла-посестра», «Давня казка». 

Натомість драматичні твори Лесі Українки в епістолярії шістдесятників 

здобуваються на схвальні відгуки, зокрема Стусові: «Леся почула, що її вірші 

не дають їй змоги висловитися до кінця – і почала свої прегарні драми» [449, 

т. 6, кн. 1, с. 415]. У полі зору критиків – «У пущі», «Руфін і Прісцілла», 

«Лісова пісня», – саме ті твори, якими авторка позначила відхід від 

народницької естетики і своє свідоме прямування до модерних віянь. У 

зв’язку з цим Т. Гундорова справедливо наголошує: «Здається, невипадковим 

є звернення до драматичної форми як творчого синтезу, аналогічного 

багатоголоссю життя. Драматична форма в цьому сенсі – такий вид дискурсу, 

який діалогічно, агонально підриває абсолютний раціоналізм універсального, 

унітарного типу висловлювання. Слово при цьому не називає (курсив. – Т. Г. 

– О. Р.), не перетворює на картину, як це властиво класичному дискурсу, 

воно пронизане варіативністю, грою мови, що її несе в собі діалог хору, який 

уособлює неминуче й повне знання, та минущого, часткового знання, 

вираженого індивідуальною, мовленнєвою практикою» [115, с. 243]. 

Шістдесятникам насамперед імпонує неоромантична площина буття 

героїв драми Лесі Українки, які прориваються крізь традиційні реалії 

повсякденного світовідчуття на обшири духовної свободи, сприймаються як 

непересічні, вольові натури, здатні на екстраординарні вчинки заради 

утвердження ідеї самоцінності людського існування, в пошуках 

трансцендентної самосутності непоодиноко вивищуються над своїм часом –

символом світового хаосу, з метою реалізувати «вічні» проблеми буття, 

представлені дихотоміями любові/зради, волі/рабства, життя/смерті, зради 

/національної свободи. Такі персонажі, як Кассандра, Мавка, Міріам, 

сприймаються беззастережними максималістами, здатними абстрагуватися 

від абсурдної буденності задля духовного буттєтривання. У координатах цих 

моральних максим опальні шістдесятники й віднаходили для себе складові 
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трансцендентного буття, солідаризуючись з ідеями драматургії Лесі 

Українки. 

В. Стус у листі до рідних від 26 січня 1982 р. подає розлогі 

характеристики образів Мавки й Килини з драми-феєрії «Лісова пісня» (а 

також радить синові для світоглядного збагачення прочитати ще й твори «У 

пущі», «Руфін і Прісцілла»). Свій аналіз критик вибудовує на антитезі 

типових суперечностей, суть яких формулює, вдаючись до народних паремій: 

«Краще синиця в жмені, аніж журавель в небі» і «Дурний думкою багатіє». 

Обидва жіночі образи драми-феєрії, на його думку, можуть бути 

кваліфіковані такими визначеннями й тлумачитися як носії певного 

імпліцитного коду, що віддзеркалює неспівмірні людські іпостасі. Водночас 

неприйнятні протилежності двох світів – духовного й матеріального – 

дешифрують істину переваг одного над другим і виражають константу 

матричного перебування у визначених від народження життєвих 

координатах. Звідси для Мавки прерогатива – журавель у небі (за В. Стусом, 

«журавель у небі – прегарний»), а для Килини – відповідно – синиця в жмені. 

Жодної взаємозаміни тут бути не може: вона видається абсурдною. «Вкрай 

гидка приказка, – іронізує критик про вислів „Дурний думкою багатіє”. – Такі 

дурні, що багатіють думкою, – літають перші в космос, пускаються з 

Магелланом довкола світу, йдуть на багаття з Джордано Бруно. Отож: Мавка 

– для дурних, Килина – для „розумних”. Бо Мавка – це мрія, це коротке 

сонце у сірому житті, Мавка – це свято, великдень душі. А Килина — це сірі 

будні, це сало з часником, це повна макітра вареників і жодної зірки над 

головою. „Життя” любить килин, а мавок убиває. Бо Мавка за день проживає 

більше, як Килина за 100 років» [449, т. 6, кн. 1, с. 415]. 

Романтично-казкові умовності, до яких удається в «Лісовій пісні» Леся 

Українка, насправді вибудувані на реальному ґрунті й виражають програмні 

погляди письменниці на внутрішню сутність людини, її духовну красу, 

фізичну вроду, свідому самопожертву, душевне благородство. Усю цю 

змістовність утілює образ Мавки: і – як життєве кредо – ідею самостояння, 
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«тривання на межі», і невідступність перед самоутвердженими ідеалами. Хоч 

М. Горинь, мовби вступаючи в діалог із В. Стусом, в одному зі своїх 

невольничих листів указує: «Здається, в Мавці Леся Українка довела до 

найвищої досконалості процес різьблення жінки-мрійниці» [108, с. 64]. Адже 

в Стусовому потрактуванні Мавка – борець за людську свободу й 

самоцінність особистісного буття: вона виявляє духовну твердість і свідомо 

протиставляє її фізичному знищенню, до кінця залишаючись упевненою у 

своїй внутрішній силі. 

В. Стус у цілком контрастному світлі тлумачить жодним чином не 

прийнятні для нього особистісні виміри, репрезентовані образом Килини: це 

духовна спотвореність, моральне звиродніння, підступне лицемірство й 

лукавство. В його епістолярній рецензії Килина постає антиподом Мавки – 

критик акцентує контрастність, показуючи сліпу трагічність «килин» через 

неспроможність пізнати власну обмеженість, відродити загублену душу, 

втілити в життя нереалізований потенціал. На думку Л. Скупейка, цей 

«трагізм підпорядкований метафізичним вимірам, межує з 

неусвідомлюваним і непроглядним безталанням, незахищеністю й 

упослідженістю» [424, с. 224]. Водночас трагізм іншого – високого – 

масштабу втілюється в образі Мавки, натури цілісної, здатної на 

самопожертву в ім’я високих ідеалів. За Л. Скупейком, він «розгортається не 

як подолання інертності відчуженого середовища, а переноситься у 

свідомість героїв (йдеться й про Лукаша. – О. Р.), постає передусім як 

внутрішня колізія» [424, с. 224]. Саме під кутом зору трагедійної 

різнополярності розмежовує парні жіночі образи твору В. Стус: «…Мавка – 

це обрій, світанок, а Килина – як пшоно, висипане курам під ноги. Життя 

більшості людей – це одна опасиста Килина (пудів на 7 вагою), а Мавка їм 

ненависна, бо все зове до чогось непевного, нездійсненного, завжди ошукає, 

залишить у дурнях. А дурнями не бояться бути лише мудрі. Дурні хочуть 

бути мудрими, тому й тримаються за Килину, як чорт за грішного душу. 
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Одне слово, драма-феєрія Лесі – це драма людського життя: трагедія журавля 

в небі і гопак свиней на оборі» [449, т. 6, кн. 1, с. 415–416]. 

У феєричному змісті твору легко вловлюється натяк на суспільну 

дійсність, у якій людина високої духовної культури віддана на поталу неукам 

з обмеженим кругозором. Можемо висунути припущення, що й В. Стус, 

характеризуючи образи «Лісової пісні», художні реалії твору, проектує 

зображене на свою сучасність. Свідомий власного чину, він шукає 

екзистенційних резервів для самозбереження й «самособоюнаповнювання», 

незалежно від чинників зовнішнього буття. Тому і Мавку сприймає як 

утілення людської свободи, не спотвореної зовнішніми атрибуціями, близьку 

йому за духовним складом і способом мислення. 

Одним із тематичних аспектів літературно-критичної діяльності 

шістдесятників, який виноситься на сторінки їхнього епістолярію, – є творчі 

взаємини Лесі Українки й І. Франка. Зокрема, йдеться про суперечку 

літературних класиків щодо шляхів пропагандистської діяльності серед 

українського народу, зауважену в листі В. Чорновола до сестри Валентини 

від 21–23 вересня 1981 р.: «…збираючи матеріали для дипломної роботи про 

Б. Грінченка, я наштовхнувся в українській періодиці на полеміку між 

І. Франком і Лесею Українкою якраз на тему російсько-українського 

єднання. Прочитане ніяк не влягалося у вульгарно-соціологічну схему 

„нещадної боротьби” Лесі Українки й І. Франка проти „бурж[уазно]-

нац[іоналістичного] табору” Куліша, Грінченка, Грушевського та ін. Бо 

„боротьба” в цьому випадку йшла між самими Франком і Лесею 

У[країнк]ою» [510, т. 4, кн. 2, с. 109]. Не маючи можливостей детально 

вникнути в проблему, В. Чорновіл усе ж розуміє, що її інтерпретація 

офіційною наукою є дуже спрощеною, навіть свідомо викривленою, оскільки 

питання осмислювалося через призму ідеологічної кон’юнктури і зводилося 

до заяложеного штампу «дружніх взаємин» між українцями та росіянами.  

Дещо раніше цього питання торкався М. Драй-Хмара в статті «Іван 

Франко і Леся Українка. З полеміки 90-х років» [128]. Імовірно, В. Чорноволу 
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була відома ця розвідка репресованого й тривалий час забороненого 

неокласика, і вже під її впливом він виробив власне бачення проблеми. А 

суть її зводиться до того, що Леся Українка під впливом М. Драгоманова 

відстоювала ідею радикального руху в Наддніпрянській Україні, ініціювала 

поширення соціалістичних ідей і визначення ключової ролі селянства як 

двигуна зрушень. Вона різко розкритикувала статтю І. Франка «З кінцем 

сезону», у якій той розмірковував про українських радикалів-«теоретиків», 

котрі, на думку письменниці, своїм «приговорюванням» проблем народного 

життя ще більше поглибили прірву між простими людьми й інтелігенцією. У 

публікації «Не так тії вороги, як добрії люди» Леся Українка звинуватила 

І. Франка в аполітичності, відході від соціалістичної ідеї та відстороненій 

зосередженості на літературній і науковій праці. Зі свого боку, В. Чорновіл 

долучається до соратників І. Франка: «Я більше не повертався до тієї 

полеміки, добре не пам’ятаю навіть назв статей (одна, здається, називалася 

„Не так по конях, як по голоблях” (стаття-відповідь І. Франка Лесі Українці. 

– О. Р.)), але позиції обох запам’ятав добре. Леся Українка, що якраз тоді 

була під впливом рос[ійської] соціал-демократії (дружба з Менжинським (так 

подає прізвище С. Мержинського В. Чорновіл. – О. Р.) належить до того 

часу), виступила проти І. Франка, який на той час значно відійшов від 

колишнього революційного соціалізму в бік соціального реформізму (був 

одним із засновників і керівників радикальної партії, балотувався до 

австрійського парламенту) і «реального» націоналізму, заперечуючи тезу 

Франка, що українці не повинні розчинятися в загальноросійському 

революційному русі, де вони можуть розгубити свої національні ідеали» 

[510, т. 4, кн. 2, с. 109]. Та, аналізуючи подальші праці Лесі Українки, критик 

простежує динаміку її позиції і поступове наближення до ідей «опонента»: 

«Бо погляди Франка й на йоту не змінилися від часу полеміки з Лесею 

Українкою (змінилися вони якраз у Лесі – у бік Франкових)» [510, т. 4, кн. 2, 

с. 110]. 
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На сторінках невольничого епістолярію шістдесятників зринає й тема 

ніцшеанських мотивів у творах Лесі Українки. Її порушує М. Горинь у листах 

до рідних і деталізує як осмислення письменницею питань митець і натовп, 

сильна особистість/надлюдина, жінка в рецептивній естетиці Ф. Ніцше. У 

радянському літературознавстві такі свідчення міжкультурної взаємодії не 

простежувалися, а тому виявилися цілком новаторськими. Сучасні вчені 

(Т. Гундорова, С. Павличко) трактують Ф. Ніцше як провісника модернізму 

на західноєвропейських теренах, котрий тою чи іншою мірою позначився й 

на українській літературі. Зокрема, ідеї філософа прочитуються у творчості 

Лесі Українки, і в цьому плані можна зробити цікаві спостереження.  

Так, Б. Горинь привертає увагу до проблеми митця і натовпу в текстах 

Ф. Ніцше й Лесі Українки, що, пов’язуючись з іншими важливими 

питаннями, потрактовується як здатність творчих натур протистояти 

буденності, котра знеособлює особистість і перетворює її в заручницю 

повсякденних життєвих обставин. У кожного з авторів – свої шляхи 

розв’язання цієї проблеми: Леся Українка говорить про незалежну творчу 

натуру, а Ф. Ніцше, за словами Л. Демської-Будзуляк, – про «культ людини-

напівбога, спроможної змінювати світ і встановлювати у ньому верховенство 

власних цінностей» [117, с. 22]. Слушна в цьому контексті й думка Т. Заїки, 

яка висловлює такі міркування: «Доречним тут буде згадати образ Мавки 

(„Лісова пісня”), яка постійно бореться з натовпом, з його сірістю. Але 

великою помилкою, як нам видається, є спроба ототожнити ідею „вищої, 

цілісної людини” у Лесі Українки з ідеєю „надлюдини” у Ніцше. Не будемо 

заперечувати спільну вмотивованість обох митців, а саме – утвердження 

індивідуалізму у найвищих його проявах. Тільки от шлях, яким цей 

індивідуалізм реалізовувався, – різний» [148, с. 32].  

Заслуговує на увагу підхід М. Гориня до з’ясування суті питання. Він 

говорить про вирізнену «опозицію» з погляду сильної особистості, здатної 

видозмінювати натовп і безпосередньо впливати на нього, залишаючи за 

собою право лідерства. Для критика цей образ збірний і виповнений, 
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зокрема, жіночими постатями з різних творів письменниці: «Її героїня 

зневажає товпу. Але товпа – утворення не статично мертве. Вона така, поки її 

не запалив священний вогонь ідеї. Тоді товпа стає когортою особистостей. 

Як та Леся багато речей розуміла» [108, с. 253].  

Піднесеною над людською масою її репрезентативною представницею 

М. Горинь бачить і саму Лесю Українку, а низку подібних постатей подовжує 

яскравими жіночими іменами, взятими як узірець із фольклору й історії 

(Гулевичівна, Маруся Чурай, дружина сотника Завісного), вважаючи їх 

близькими до витворених художньою уявою авторки (Тірца, Кассандра, 

Міріам, сестра Орфея). Їх критик протиставляє ніцшеанському образу рудої 

бестії, котра акумулює енергією зла, здатна нагнітати жах, руйнувати і 

знищувати, тобто бути носієм суцільного негативу. Обидва образні типи 

сильні енергетично, але сприймаються як непримиренні антиподи: у 

Ф. Ніцше надлюдина водночас і «раб своїх інстинктів», у Лесі Українки це 

«вільна людська істота, що володіє інстинктивним пробудженням до творчої 

діяльності, проте ця інстинктивність її не поглинає» [148, с. 32]. Щодо 

ставлення української авторки до текстового освоєння німецького філософа 

Б. Горинь наголошує: «Відкидала тільки його, але не відкидала ідею сильної 

особистості взагалі, протиставивши ніцшеанству свій тип, котрий у 

моральному, емоціональному, суспільному відношенні поляризує з Ніцше і в 

деяких пунктах сходиться» [108, с. 255]. Відмінність Лесиного бачення 

найперше виявляється в тому, що авторка виражає себе в гармонійному 

єднанні з природою, несе заряд позитиву і базується на моральних принципах 

добра, справедливості, людської досконалості, що загалом характеризує і 

різножанрову її творчість. 

Не менш важливою в персональному плані є епістолярна літературно-

критична оцінка шістдесятниками творчої спадщини Володимира 

Свідзінського – поета неголосного, ще донедавна несправедливо забутого, 

але знакового для літературної доби. Молодих інтелектуалів, пожадливих до 

вартісної поезії, він приваблював майстерним хистом про складні речі 
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говорити невимушено й водночас по-особливому виразно, зі стоїчним 

самозбереженням власного творчого голосу, простотою внутрішнього 

самозаглиблення, самоцінністю й автентичністю буття. Привертала увагу й 

незмінність особистісної постави В. Свідзінського, абсолютно не 

пристосованого до реалій переломної епохи, але й такого, що культивував 

свій нонконформізм, і саме це стало причиною його трагічної загибелі й 

несправедливого забуття. Збірка «Поезії», яка невеликим накладом вийшла у 

Львові 1940 р. за редакцією Ю. Яновського, одразу зробилася поетичним 

раритетом і згодом збурила хвилю зацікавлення шістдесятників. Приміром, 

В. Чорновіл у листі від 21 січня 1981 р. радить своєму синові задля 

формування естетичного смаку ознайомитися з цією книгою: «Між іншим, у 

„моїй” бібліотеці колись була унікальна книжечка поезії Свідзінського, 

видана Яновським у приєднаному Львові в 1940 році» [510, т. 4, кн. 2, с. 19]. 

Із матеріалів усної оповіді черпаємо відомості про рецепцію доробку 

В. Свідзінського його сучасниками. Зокрема, в письменницькому діалозі 

Є. Сверстюка з В. Шевчуком романіст згадує свою давню розмову з 

І. Сенченком, який відгукувався про В. Свідзінського як про поета-

аутсайдера, витісненого соцреалістами на марґінеси літературного процесу. 

Таке твердження цінне тим, що дає змогу виробити критичний погляд на 

постать митця в умовах тотальної вульгаризації художньо-вартісних творів 

епохи модернізму. Дослухаймося до сказаного В. Шевчуком: «Колись я, до 

речі, запитував дуже симпатичного чоловіка Івана Сенченка, який щиро 

вболівав за літературу й привітав прихід шістдесятників: „Скажіть, от зараз 

ми відкриємо для себе велике ім’я Свідзінського. А як ставилися до нього ви, 

сучасники, чи хтось розумів його велич?” Він подумав і відповів: „Ні. 

Свідзінський працював коректором, був такий непримітний, зігнутий, ніхто 

його не чув і не бачив і всерйоз не сприймав”. І в той же час ходили, 

розвернувши плечі, Корнійчук, Микитенко і т. д., котрі були переконані, що 

саме вони – фарватер української літератури. Але в тому-то й річ, що ніхто з 
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них і не підозрював, що фарватер української літератури – творчість саме 

цього непримітного чоловіка, якого ніхто не знав» [40, с. 3].  

Висловлена думка допомагає сформувати психологічний портрет 

В. Свідзінського, зокрема, акцентує на його інтровертності; водночас 

ілюструє погляди на його особу сучасників і літературних наступників, які 

далеко не тотожні.  

Епістолярні студії порівняльного характеру віднаходяться у 

В. Чорновола: шістдесятник роздумує над творчістю П. Мовчана й зауважує 

язичницький світогляд автора, близький до Антоничевого або Свідзінського; 

наголошує на пантеїстичній природі творчого мислення цих літераторів, 

найбільш виразній, все ж таки, в представника доби Розстріляного 

Відродження: «Світобачення П. Мовчана означено поганським, отож 

спробуймо порівняти його з такими відомими поганинами нашої поезії, як 

лемко Антонич і слобожанин Свідзінський, і, думається, порівняння буде на 

користь цих двох. Їхнє світовідчування, осягнення природи з її великими 

таємницями сприймається так легко й органічно, ніби п’єш із прозорого 

джерельця між духмяними чебрецями узлісся (особливо у Свідзінського, бо в 

Антонича бували важкуваті, трохи штучні конструкції)» [510, т. 4, кн. 2, 

с. 129].  

В. Свідзінського зі зняттям ідеологічної блокади на короткий час було 

повернуто українському читачеві. Його поезія викликала значний інтерес у 

середовищі незаанґажованої інтелектуальної еліти, стала предметом жвавого 

обговорення, переписувалася, зокрема, молодими авторами, як взірець 

творчої майстерності, незмінно поповнювала самвидавну бібліотеку. 

Особливу ж духовну спорідненість із митцем шістдесятники відчули після 

зміни державного курсу, коли виникла гостра потреба зберегти самоцінність 

особистісного виміру в житті і творчості.  

Безумовно, енергетика поетичного коду В. Свідзінського зумовлювала 

появу літературно-критичних відгуків про його твори. Наприклад, І. Дзюба в 

«Літературній Україні» від 22 жовтня 1968 р. друкує змістовну статтю про 
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поета – «Засвітився сам од себе» [119], в якій визначає неперебутні риси його 

таланту. Щоправда, доля цієї публікації, як і самого трагічного майстра 

слова, була незавидною. Дещо пізніше В. Стус напише про В. Свідзінського 

розвідку «Зникоме розцвітання», котра вже не просто осуджувалася (як 

Дзюбина робота), а була прямо долучена каральними органами до судової 

справи літератора як антирадянщина. Уперше цей матеріал побачив світ 1991 

р. – в журналі «Слово і час» (№ 5, рубрика «Відродження майбутнього»). 

У передмові до публікації статті – «Перегук душ. Василь Стус про 

Володимира Свідзінського» – М. Коцюбинська пунктирно окреслює впливи 

лірики «тихого мовчальника» В. Свідзінського на творчу спадщину В. Стуса. 

Визначає вона і орієнтовний час написання дослідження – 1970–1971 рр., 

якраз напередодні першого арешту поета в січні 1972-го. А втім, після появи 

найбільш повного на сьогодні зібрання творів В. Стуса можна говорити про 

точнішу дату створення статті. Таку інформацію черпаємо з листа митця до 

колеги по перу Віри Вовк: «Оце нарешті закінчив довго вимучувану статтю 

про В. Свідзінського і думаю через неї подискутувати» [449, т. 6, кн. 2, с. 59]. 

Лист датовано 26 листопада 1969 р., отже, цілком можливо, що писалася вона 

впродовж кількох місяців того року, оскільки умови для творчої праці були 

дуже несприятливими. У тому ж листі В. Стус зізнається про намір 

опублікувати напрацьований матеріал у «Радянському літературознавстві» – 

науковому журналі Інституту літератури, з аспірантури якого був брутально 

виключений 1965 р. Молодий дослідник і сам не вірив у здійснення цього 

плану, особливо зважаючи на нехтування ідеологічного моменту в розвідці, 

бо вже навіть це суперечило основним постулатам радянського суспільства. 

Однак через 22 роки план таки стане реальністю. 

Зацікавлення шістдесятника поезією В. Свідзінського не вичерпалося 

«Зникомим розцвітанням»: він і пізніше, навіть в ув’язненні, постійно 

виявляє інтерес до творчої спадщини цього поета, принагідно висловлює 

критичні зауваги, пропагує ті чи інші його ідеї в листах. Усупереч 

обставинам, в умовах табірної зони, В. Стус визначить собі для духовного 
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розкошування «тісне коло спілкування», про що висловиться в 

автобіографічному нарисі «Двоє слів читачеві»: «Нині найбільше люблю 

Гете, Свідзінського, Рільке» [449, т. 1, кн. 1, с. 42]. Ці поети і в неволі давали 

йому змогу творити свій Парнас, виживати фізично, духовно, а відтак 

знаходити в цьому неабияке внутрішнє задоволення. Вже з таборів, після 

того, як вщухли судові процеси, в листі до дружини митець особливо 

тривожиться тим, у якому стані після обшуку його творча робітня – вірші, 

переклади, літературознавчі праці; просить дружину відстежити: «…що з 

мого доробку пограбовано під час навали, що є, як стоїть із моїми елегіями 

Рільке (чи віднайшла всі переклади), чи забрали й добірку велику перекладів 

Мопассана (з видавництва «Дніпро»), чи вкрали мого останнього, 

«домонгольського» зошита з віршами (від санаторію), чи є статті про 

Симоненка, Тичину, Кордуна, Свідзінського...» [449, т. 6, кн.1, с. 72]. 

У листах В. Стус наполегливо просить дружину і друзів надсилати 

йому необхідну для роботи й просто читання літературу, текстові оригінали 

для перекладу. Серед згадуваних літературних постатей превалюють імена 

Р.-М. Рільке і В. Свідзінського: «До речі, Валю, разом із Рільке переписуй 

мені й Свідзінського збірку, якщо натрапиш на неї в тих книжкових завалах 

(формат її – як чотири сірникові коробки, а загруба вона – як та сірникова 

коробка, що ти привезла із собою)» (лист до дружини від 28–30 липня 

1974 р.) [449, т. 6, кн.1, с. 90]; «Помалу вертаюся до Рільке. Попросив у Валі 

Свідзінського...» (лист до Михайлини Коцюбинської від 30 липня 1974 р.) 

[449, т. 6, кн. 2, с. 78]. Цікаво, що листи, в яких В. Стус клопочеться творами 

В. Свідзінського і Р.-М. Рільке, написані в основному 1974 р. Ось уривок із 

листа до дружини від 11 вересня: «Валю! Тепер мені не знадобиться Рільке, 

бо специфічні умови не дадуть змоги покористатися з тексту, а про 

продовження перекладів годі й говорити. Тоді, може, Ти візьмеш у Юрка 

Б[адзя] Свідзінського, перепишеш мені кілька віршів...» [449, т. 6, кн.1, с. 95].  

Зі Стусових листів дізнаємося, що Ю. Бадзьо з дружиною С. Кириченко 

якраз і давали йому можливість працювати з творами В. Свідзінського. У 
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дисидентських колах тексти замученого поета поширювались, і, ймовірно, 

Ю. Бадзьо був серед тих, хто займався їх популяризацією. Тож у черговому 

листі до дружини В. Стус пише: «Дякую Данусиним батькам (Юрій Бадзьо і 

Світлана Кириченко. – О. Р.) за теплі листи, Свідзінського, аналізи. Юрко 

досить добре пише про сонети Рільке, добре й про вади моїх перекладів» 

[449, т. 6, кн.1, с. 98]. А вже 7 січня 1975 р. він звітує дружині про отримані 

листи й повідомляє про чергову порцію творів В. Свідзінського, надісланих 

С. Кириченко. У цьому посланні є й елементи літературної критики: 

«Світлана прислала мені другу подачу Свідзінського – воднораз легкого і 

тяжкого, граціозного (шугне дрімлюга блискавицею) і цікаво незграбного 

(гарантом будемперебудем) – а обидва з цікавою мовою, що часом заздрощі 

беруть (над дуреломом велелюдним). Цей другий Свідзінський, без грації 

„іще літо у телефоні”, але, здається, що він прагне до тієї ж грації, але тягота 

висить над ним і світить із рядка. А конструктивність забудови, як і окремі 

міти (як ось: живицею не рану тощо), знають високе авторове мудре чоло – 

під сивиною волосся» [449, т. 6, кн.1, с. 119]. Адресант побіжно зупиняється 

на розгляді поезії «Ґелґочуть гуси» (в повному зібранні творів 

В. Свідзінського [406] її віднайти не вдалося). Нині можемо стверджувати, 

що цей твір В. Свідзінському й не належав, адже серед віршового масиву, 

котрий надсилався в’язням у табори, нерідко траплялися подібні помилки або 

й інші неясності в питаннях авторства, формозмісту творів.  

Як засвідчує цитована вище кореспонденція, на противагу суспільній 

блокаді В. Стус у поезії В. Свідзінського шукає єдино можливий за таких 

обставин спосіб внутрішнього самозосередження: рятівний самозахист перед 

загрозою тотального вичерпання і спустошення. Абсурдна дійсність 

знаходить своє віддзеркалення в поетовій ще дов’язничій збірці «Веселий 

цвинтар». Однак паралельно він дошукується тиші, мовчання, усамітнення, й 

ці мотиви з особливою силою розгортає в новий період творчості. «Це були 

роки становлення, виборювання власної позиції, усвідомлення свого буття як 

екзистенції, утвердження своєї духовної суверенності у світі несвободи» 
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[222, с. 3], – наголошує М. Коцюбинська. Поезія шістдесятника поступово 

набуває елегійності, натурфілософського звучання і дедалі більше стає 

художньо співзвучною з творчістю В. Свідзінського. Такі прикметні риси 

його стилю чи не першим виявить В. Чорновіл у листі до рідних за № 13 від 

25.07–2.08.1974. Зокрема, побіжно відгукуючись про щойно прочитане, 

критик простежує аналогію творчості радянських авторів зі Стусовим 

доробком і, перефразовуючи критика Л. Новиченка, визначає її в руслі 

«неприязного афронта». У цьому ключі мовиться про художню близькість 

В. Стуса з В. Свідзінським: «Гарно й співзвучно мені висловлюється з цього 

приводу в журналі „Дніпро” (ні, згадав, то в „Радянському 

літературознавстві”) святошинський поет (до ув’язнення Стус мешкав у 

київському мікрорайоні Святошин. – О. Р.) – і про перекладацьку епідемію 

(якої сам не уникнув), і про якісно новий етап літературного розвитку. Добрі 

нові вірші його довелося мені зустріти в періодиці. Ось хоча б така прозоро-

чиста й гарно-сумна елегія, може, трохи „під Свідзінського”: 

Запахло сонцем, воском і зелом. 

В мосянжне колихання перед літа 

летить бджола, журбою оповита, 

мов янгол із надломленим крилом»  

   [510, т. 4, кн. 1, с. 320]. 

Невольничий період В. Стуса прикметний усякчасним перебуванням 

його у внутрішній стихії В. Свідзінського. І «в’язень сумління» листовно 

стверджує незмінність самостійно обраного шляху: «Головне – я в дорозі. І 

на своїй дорозі. А решта – то не так важливо» [449, т. 6, кн.1, с. 431]. А вже 

на прикладі дихотомічної пари велика/мала зона (уособлення радянської 

абсурдної дійсності) він заявляє про своє фізичне «перетікання» з однієї 

тюрми в іншу. Відзначимо, що, розмірковуючи в листах про 

В. Свідзінського, В. Стус будував бастіон власного «я», твердо вивіряв свою 

позицію – «зупинитися навпроти самого себе», «замкнутися, щоб 

зберегтися», тобто віднайти у власноруч витвореній життєвій схемі модель 
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внутрішнього існування, неспівмірного з навколишньою дійсністю та її 

догмами. Творчість В. Стуса набуває певної онтологічної співзвучності з 

лірикою В. Свідзінського, і на цьому акцентують дослідники, стверджуючи, 

що «Зникоме розцвітання» – стаття радше про шістдесятника, ніж про 

представника модернізму 1920-х–1930-х рр., його модель автокритики. 

Перефразовуючи В. Стуса, зауважимо: вірші обох літераторів – «то міра 

авторського самодовіряння й самоприналежності, інтимні щоденникові 

записи інтелігента, що свідомо самоізолювався від світу» [449, т. 4, с. 348]. 

Із цих міркувань Стусове «змаління» розгортається в полемічному 

сенсі. Його прояви добачаються, приміром, у захопленні Г. Сковородою: 

«Один з найкращих друзів – Сковорода» [449, т. 1, кн. 1, с. 42], – наголошено 

у «Двох словах читачеві». Людина, за філософом, у світовому обширі 

виявляє відведену їй природну роль, чесно виконує близьку для душі 

«сродну» працю, і в цьому віднаходить найбільше задоволення та спокій: «А 

я буду себѣ тихо / Коротати милый вѣк. / Так минет мене все лихо, / Щастлив 

буду человѣк» [422, с. 48]. Таке принципове відмежування від світу 

(вважаймо, від його фальші) в поемі «Галілей» засвідчує Є. Плужник, поет 

принципово неголосного звучання. У суспільному самоприменшенні, 

підкресленому «змалінні» простежується чітка позиція митця в такий спосіб 

протистояти викликам доби, дбати про природне право залишатися собою:  

А мені вже – нічого й нікого... 

Як трава, я тихенький такий... 

І до мене довірливо й строго 

Посміхнуться далекі віки... [359, с. 110].  

І В. Стусові близьке таке світовідчуття, коли відкидаються зовнішні 

впиви, і він залишається сам на сам із внутрішніми переконаннями. У його 

ранній статті про В. Симоненка – «Серед грому і тиші» – простежено, 

наприклад, художню еволюцію внутрішнього самодоростання митця, але з 

важливою приміткою: «Для етичної гігієни поета вкрай потрібні години 

„тиші”: реставруючись, самовідроджуватись» [448, с. 145]. Тож «змаління» в 
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розумінні шістдесятника – це не просто втеча «напоказ», а кульмінаційний 

момент у процесі герметизації власного духу, що «виникає в умовах 

посиленого (не надмірного!) тиску на художника слова» [449, т. 4, с. 332]. У 

«Феномені доби», літературознавчому есе про П. Тичину, прикладом такого 

герметиста В. Стус називає надміру скромного й затаєного поета 

В. Свідзінського, в характері буття якого віднаходить прийнятні для себе 

форми співіснування із системою. Згодом такий спосіб життєтворчості 

митець кваліфікуватиме як самособоюнаповнення, обстоюватиме як 

своєрідну модель самозахисту, котра в екзистенційному ланцюгу буття, 

згідно з трактуванням М. Гайдеґґера, спонукає «стати тим, хто ти є». 

Тиша, самота, мовчання – це складові самособоюнаповнення й відверті 

суперники тоталітарної дійсності, оскільки не допускають резонансу й 

поширення її постулатів. Свідомо перервавши зв’язки із зовнішнім світом, 

автор не піддається розпачу, адже «можна бути певним, що великий світ – 

без будь-якої решти – повністю повториться в тобі, не перестаючи від того 

залишатися герметичним „світом у собі”, невиводимим із своєї круглості і 

великості» [449, т. 4, с. 358]. Тому життя матиме повноцінний самоперебіг: 

самотність наповнить його сенсом і способом існування: 

  Самотність аркою провисла 

  над райські кущі в пригри снів. 

  Шукай по них щасливі числа, 

  так, як раніше ти умів [449, т. 1, кн.1, с. 43].  

В осмисленні цієї проблеми поети В. Стус і В. Свідзінський – 

однодумці, що підтверджують рядки вірша: 

 Моя радість самотня й загублена, 

 Як цвіт ірису в комиші. 

 Ні від кого я в дар не беру її, 

 Самосівом зринає в душі [406, т. 1, с. 230]. 

Задекларована обома літераторами «внутрішня еміграція» (ключовий 

момент Стусового самособоюнаповнення) стане для них вимушеним, але й 
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органічним буттєвим виміром незворотного характеру, а цькування й арешти, 

тюрми і табори розцінюватимуться цими гідними й мужніми людьми як 

щаблі самодоростання, самошліфування. «Рятунок людини вже мислиться 

поетом тільки як самопорятунок і – виключно як самопорятунок: єдиний 

еліксир проти гангренозної ери сталінського культизму – самовідданий 

індивідуалізм» [449, т. 4, с. 348], – мовлячи ніби про себе, наголошує В. Стус 

у «Зникомому розцвітанні». В. Свідзінський виявився особливо близьким 

йому за способом мислення в умовах інтелектуально-духовної напруги, за 

вмінням «самозасвітитися», виплекати в собі й довести передусім собі власну 

справжність. Листи шістдесятника з неволі є взірцевими в плані утвердження 

його незмінного духовного самостояння; також вони прямо підтверджують 

інтерес його покоління до творів В. Свідзінського в умовах повного 

ігнорування офіційним літературознавством імені цього обдарованого митця. 

Віднаходяться в епістолярній критичній рецепції шістдесятників і 

постаті одіозні, як-от радянсько-партійний письменник і функціонер 

Олександр Корнійчук, котрий також прочитується не в рамках наукового 

офіціозу. В художньо-документальній прозі його образ зринає в контексті 

таких апологетів соцреалізму, як Л. Дмитерко, Ю. Збанацький, В. Козаченко, 

Л. Санов, І. Стебун, Б. Чалий, діяльність яких позначена неприйняттям 

представників нового літературного покоління, а вододілом тут став 

ідеологічний чинник і момент творчої самоідентифікації. Займаючи високі 

державні пости (голова Спілки письменників України, член ЦК КПУ, член 

ЦК КПРС, перший заступник Голови Ради міністрів УРСР, Голова Верховної 

Ради України), О. Корнійчук вишукував нові і нові важелі тиску на 

інакодумних, вимагав не тільки жорсткого, але й нещадного цензурування 

їхніх творів, позбавляв можливостей друку, заохочував брутальне 

придушення новітніх літературних віянь, якими позначена творчість 

шістдесятників. Громадянська й літературна позиція цього партфункціонера-

письменника значною мірою позначилася на їхній життєтворчості й 

неодноразово характеризувалася в художньо-документальній прозі доби. 
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Звісно, розлогих літературознавчих оцінок тут бракує, але й спорадичні 

критичні свідчення важливі для пізнання літературної епохи та її 

представників. 

Т. Свербілова слушно наполягає на тому, щоб «розглядати твори 

письменника в парадигмі масової культури як матрицю радянської 

літератури в цілому» [400, с. 35]. Це, за її словами, дозволить виробити один 

із векторів наукової обсервації комплексної проблеми – «розгляд 

примітивно-тенденційної творчості „соцреалістів” у річищі такого 

мистецького явища ХХ століття, як кітч» [400, с. 35]. Егалітарний стиль п’єс 

О. Корнійчука, їхні штучні проблемно-тематичні рішення, безсистемне 

компонування текстових елементів, виразні штампи комуністичної ідеології 

тощо засвідчують псевдохудожній підхід до мистецького творення і водночас 

близькість до кітчевої псевдокультури.       

Драматургія О. Корнійчука фактично завжди відштовхує критиків-

шістдесятників. Так, В. Стус ще в армійських листах до В. Дідківського 

іронічно висловлюється про «радянського метра», не сприймаючи, зокрема, 

театральні вистави за його творами: «„Над Дніпром” Корнійчука привіз до 

нас один поганенький театр, та я ще не зміг побачити. Звичайно, я не чекаю 

чогось цікавого зараз від прославленого драматурга, надій не покладаю» 

[449, т. 6, кн. 2, с. 22]. Примітивно-тенденційна проблематика творчості 

О. Корнійчука не сприяла зацікавленню текстом, натомість провокувала 

ідеологічну рецепцію, нав’язувала шаблони псевдоестетики соцреалізму.  

М. Руденко в мемуарному романі-хроніці «Найбільше диво – життя» 

також ситуативно звертається до постаті О. Корнійчука: наводить його 

портрет, змальований на контрастах і протилежностях, за якими видніється 

неординарна натура «літературного світила», харизматична й цинічно 

безжалісна, жорстока, до монструозності одержима фантомними ідеями. 

«…Нерозумним його назвати не можна, – зауважує М. Руденко, – але не 

тільки мені довелося пересвідчитися у його цілковитій бездушності. Саме 

тому він і прижився на кремлівських верхах, що мав цю якість: там майже всі 
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були такі самі» [386, с. 480]. Перебуваючи на посаді секретаря парткому 

Спілки письменників УРСР тоді, коли її очолював О. Корнійчук, майбутній 

мемуарист мав змогу добре пізнати різні грані натури й світогляду свого 

керівника. Тож він докладно розповідає про сталінську кампанію боротьби з 

«космополітами», здійснювану в Україні зосібна й О. Корнійчуком, який 

безпідставно звинувачував, піддавав гонінню єврейських письменників 

Р. Балясну, С. Голованівського, Г. Полянкера, Л. Смілянського, 

М. Талалаєвського. Удаючись навіть до аналізу власних сновидінь, тобто 

використовуючи психоаналітичну інтерпретацію, М. Руденко намагається 

розрізнити Корнійчука-письменника й Корнійчука-політика, який в обох цих 

іпостасях достеменно віддзеркалює епоху та формат її літератури: «Перед 

пленумом Спілки письменників, на якому Олександр Корнійчук проголосив 

другий – після сорок сьомого року – етап розгрому української літератури, 

мені наснився страхітливий сон: я побачив чорну людину з двома головами. 

Одна з них, як і належить, була на плечах, друга – під пахвою. Але обидві 

вони жили, м’язи на щоках, очі й губи рухалися, проте ці голови були дуже 

відмінні одна від одної. Та, що на плечах, привітно всміхалася й була навіть 

симпатичною, а та, що під пахвою, люто зблискувала очима, в роті стирчали 

вовчі ікла, ніздрі роздувалися так, ніби з них має вихлюпнутися вогонь. Ось 

чорна людина вільною рукою зняла з пліч привітну голову і насадила на них 

ту, яка була під пахвою. Тепер це був сам диявол…» [386, с. 259]. За 

свідченням сучасників, М. Руденку вдалося доволі точно передати 

особистісну сутність О. Корнійчука – псевдолюдини і псевдомитця, 

культиватора кітчу. Абсурдистський образ персонажа свого роману-хроніки 

письменник моделює за принципами відповідної естетики, завдяки чому його 

дії і вчинки цього персонажа потрактовуються як абсолютно безглузді, 

асиметричні стосовно закономірностей людської поведінки, виглядають як 

гротескові й алогічні. 

І. Жиленко у свій мемуарний роман «Homo feriens» рясно вклинює 

цитати з книги спогадів Д. Гуменної «Дар Евдотеї» [113], що засвідчує 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BD
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тяжіння письменниць до єдиного жанрового поля і підтверджує метажанрову 

цілісність літератури такого зразка. Знаходимо в цих зафіксованих пам’яттю 

фрагментах буття і образ письменника-диктатора О. Корнійчука – «ідеал 

партійного письменника, вірного виконавця завдань партії та уряду» [137, 

с. 620].  

І. Жиленко солідаризується з Д. Гуменною в її оцінці діяльності 

керманича українських радянських літераторів: «Він завів у СП копію 

маленького Кремля. Всі журнали мусили давати йому на затвердження зміст 

наступних чисел, від нього залежало, кого „висувати”, а кого „засувати” у 

небуття…» [137, с. 620]. Поетка-шістдесятниця розповідає, як О. Корнійчук 

змушував літераторів писати схвальні рецензії на його драматичні твори, 

тобто владним методом, по-блюзнірськи, укріплював свій нетривкий 

«мистецький» авторитет; не цурався також і привласнення чужих текстів: 

«Всім „іменам” розсилалися накази, що вони мусять посилати позитивні 

відгуки до газет на п’єсу Корнійчука „Б. Хмельницький”. В усіх газетах – 

слава. Ну, звичайно ж, куди Шевченкові змагатися у благородстві з 

Корнійчуком, котрий і увійшов до красного письменства, скориставшись 

чужим сценарієм (не знятого фільму режисера Кордюма і літератора Вадима 

Охріменка). Так з’явилась „Загибель ескадри”» [137, с. 620]. Такі чи подібні 

факти, оприлюднені навіть через десятиліття в мемуарному тексті, все одно 

мають свою вагу, оскільки об’єктивізують історію літератури, викриваючи 

ідеологічні фальшивки й деміфологізучи тоталітарну, далеку від художності 

псевдоестетику соцреалізму.  

Метажанрове конструювання цілісного мемуарного тексту дає змогу 

фокусувати чужорідний і різноплановий художньо-документальний матеріал 

у площині власного твору і таким чином формувати органічний мікс, який 

матиме художню єдність. Скажімо, І. Жиленко, залучаючи в «HOMO 

FERIENS» свідчення Д. Гуменної про О. Корнійчука, знаходить собі ідейного 

однодумця. А ось М. Коцюбинська, перепрочитуючи і коментуючи материні 

щоденники, доповнюючи цей різнорідний наратив власними спогадами, 
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подеколи вдається до спростування претексту. Так, щоденникові відгуки 

К. Коцюбинської про твори-агітки воєнної тематики, в яких, зокрема, є 

позитивні висловлювання про драму «Фронт» О. Корнійчука, 

М. Коцюбинська коментує так: «Мати намагається „навіяти” дочці думку, 

„що наша допомога фронту полягає у нашій внутрішній організованості, 

підтягнутості”. Цілковито – як щось самозрозуміле – вона схвалює 

патріотичну спрямованість літератури як допомогу літератури фронтові. 

<…> Про опубліковану у „Правді” п’єсу Корнійчука „Фронт” пише таке: 

„настільки сміливо описує вади головного командування, аж мовби її (драму. 

– О. Р.) натхнено „свыше”» [218, с. 146]. Дослідниця письменства розвіює 

замішану на ідеології материну наївність у вибудові ідейних сентенцій 

Корнійчукового псевдотвору. Як відомо, «Фронт» написано 1942 року – за 30 

діб – на вимогу Й. Сталіна з метою виправдати неправомірні дії диктатора і 

звинуватити військове керівництво в некомпетентності ведення військових 

операцій, що нібито призвело до просування ворожих військ углиб країни. А 

отже, п’єса є наскрізь тенденційною, сама стає взірцем тоталітарної 

культури. «У найбільш показовому варіанті, – дуже влучно підмічає 

В. Хархун, – тоталітарний талант О. Корнійчука виявився в роки війни, коли 

драматург був утягнений у творення воєнних міфів, оприявнюючи волю 

влади» [500, с. 341], що, у свою чергу, остаточно зруйнувало в ньому 

художника слова. 

У листах В. Чорновола відстежуємо критичний інтерес до історичного 

роману «Я, Богдан» П. Загребельного й тематично близької драми «Богдан 

Хмельницький» О. Корнійчука. Обидва твори шістдесятник розглядає в 

річищі соцреалізму, оскільки виписані вони на догоду панівній ідеології і 

тенденційно сакралізують акт єднання українців із росіянами на 

Переяславській раді 1654 року. Відзначимо, що Л. Скорина п’єсу «Богдан 

Хмельницький» рекомендує розглядати як явище масової культури, цілком 

згоджуючись тут із В. Чорноволом: «Драма О. Корнійчука – це зразок 

масової літератури, тож всі історичні невідповідності підпорядковані єдиній 
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меті – створенню інтриги. Драматург, вочевидь, більше дбає про сценічність 

твору, аніж про достовірність відображених фактів. Напевне, саме тому в 

ремарках не знайдемо жодної вказівки на час, коли відбуваються описані 

події. Це і не потрібно. Автор зорієнтований на т. зв. „середнього читача”, не 

надто ерудованого, якого цікавитиме лише сюжетна динаміка і який не 

помітить ані хронологічних зміщень, ані інших недоліків твору» [423, с. 251].  

А втім, якщо ставлення до О. Корнійчука у В. Чорновола вже давно 

сформувалося як однозначно негативне, то до П. Загребельного – шанованого 

прозаїка-романіста – він висуває серйозні претензії художнього й 

історичного плану, подеколи вдаючись до гіркої іронії: «За ним Б[огда]н уві 

сні й наяву тільки й мріяв, щоб віддати укр[аїнську] революцію на 

розтерзання найпохмурішому в Європі абсолютизмові азійського покрою. 

Цікаво, що послідовно марксистська критика якраз дорікала за це 

Б[огдан]ові, аж поки їй на зміну десь аж у ІІ пол[овині] 30-х років не 

прийшла теперішня інтерпретація, одним із піонерів якої в літературі був 

Корнійчук» [510, т. 4, кн. 2, с. 361]. Критик остерігає П. Загребельного від 

огульної історичної фальші навколо імені гетьмана України, вказує на 

зміщення ним акцентів щодо дій Богдана Хмельницького як військового 

стратега, котрі вже й після Корнійчукового твору вульгарно тлумачилися 

вітчизняними дослідниками літератури. 

«Доки існуватиме на Україні корнійчуччина з її платною зневагою і 

зненавистю до України і української культури, у нас будуть самодіяльно і 

професіонально відтанцьовуватися від свого народу і відспівуватися від 

нього офіційними піснями» [110, с. 189–190], – наголошує в ранніх записних 

нотатках і Гр. Тютюнник, різко відмежовуючись від такого типу писань і 

вважаючи їх згубними для подальшого розвитку української літератури.  

А отже, критична рецепція художньо-документальної прози 

українських шістдесятників репрезентує О. Корнійчука як апологета 

соцреалізму й носія культури тоталітарного типу, яка до спільного 
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знаменника зводить вульгарне розуміння естетики й моделювання 

псевдохудожнього кітчу.  

Письменницький набуток Павла Загребельного шістдесятники 

простежують на різних етапах його тривалого творчого буття, зауважуючи 

періоди піднесення або вповільненого згасання мистецького тонусу прозаїка. 

До художнього слова літератора в них були особливі вимоги. Адже для 

багатьох представників цього творчого покоління П. Загребельний, головний 

редактор «Літературної газети» (1961–1963), виявився взірцем моральності, 

духовної і творчої довершеності. У час найактивнішої фази хрущовського 

потепління митець не просто простягнув руку письменникам-початківцям, 

дав їм можливість «засвітитися» на сторінках авторитетних центральних 

видань, а й зумів налагодити творчу взаємодію поколінь. П. Загребельний 

благословив на літературне життя М. Вінграновського, Є. Гуцала, В. Діденка, 

І. Драча, В. Дрозда, І. Калинця, Р. Корогодського, В. Коротича, 

І. Світличного, В. Симоненка, В. Стуса, В. Шевчука, Ю. Щербака та ін. Тому, 

оскільки літературний авторитет романіста для шістдесятників був значним, і 

вимоги до нього – людини й митця – висувалися високі.  

Неперебутню значущість в історії літературного шістдесятництва цієї 

постаті фіксують численні некрологи й матеріали усної оповіді, датовані 

останнім десятиліттям. Суть багатьох із них передають такі слова І. Дзюби: 

«Його велика заслуга в тому, що на початку 60-х років він підтримав молодь, 

публікував Драча, Вінграновського, Гуцала, Тютюнника, Євтушенка, який 

приїздив до Києва виступати. Будучи редактором „Літературної України”, 

він запровадив нові форми – віддавав цілі сторінки молодим, талановитим 

поетам, письменникам. Це людина, яка залишила вагомий слід в історії 

української культури, літератури, добру пам’ять про багатьох людей» [191]. 

У свою чергу В. Яворівський акцентує вміння П. Загребельного давати відпір 

тиску каральних органів, зокрема, для оборони молодих колег: «Ой, скількох 

він захищав від тодішньої розправи КДБ. Наприклад, Іван Драч був 

виключений з університету, а Павло Архипович забрав його працювати в 
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„Літературну Україну”. Гуцала він десь знайшов у Ніжині, Володимира 

Дрозда десь на Чернігівщині. Тобто все покоління шістдесятників пройшло 

через його руки, він їх привів у літературу через тодішню „Літературну 

Україну”» [191]. Ці слова шанобливо підтверджує І. Драч: «Я вдячний 

Павлові Загребельному за те, що він свого часу врятував мене – взяв на 

роботу у „Літературну Україну”, коли мене вигнали з університету. 

Підтримав мене у важкий час. Згодом почав друкувати й інших 

шістдесятників: Миколу Вінграновського, Віталія Коротича, Володимира 

Дрозда, Івана Дзюбу… Власне, шістдесятники вийшли з „Літературної 

України”» [159]. Р. Іваничук відзначає не лише творчі, а й організаторські 

здібності П. Загребельного, зокрема, виявлені на посаді голови Спілки 

письменників України: «Я про нього найкращої думки. Іноді він був різкий, 

але дуже справедливий. Ненавидів фальш, графоманство. Коли Павло 

Загребельний був головою Спілки письменників України, ми всі трималися 

разом як кулак» [352]. Із таких характеристик вимальовується психологічний 

портрет класика українського історичного роману на тлі його непростої 

епохи, і засвідчує він вольову твердість, непоступливість митця, його 

життєву принциповість, незалежність, котрі в умовах дегуманізації й 

тотального тиску розцінювалися як моральний подвиг. 

Ослаблення художності окремих творів П. Загребельного критика 

зауважує в роки цензурних обмежень й арештів літераторів. Тоді він 

занурюється в історію, шукає теми для своїх творів у києворуській добі й так 

намагається відсторонитися від абсурдної дійсності, зберегти людську честь і 

мистецьку незалежність. Правда, не завжди вдається бути вповні 

проникливим в осмисленні історичних фактів, осягненні переломних етапів 

національної минувшини, особливо викривлено інтерпретованих вченими 

марксистського гарту, заідеологізованих. Звідси критичні, а інколи – доволі 

гострі закиди письменникові щодо того чи іншого його твору в художньо-

документальній прозі шістдесятників, як-от від колеги по цеху Р. Іваничука: 

«Я прочитав усе, що він написав, й категорично стверджую: не всі його твори 
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щасливо перейдуть крізь митницю на кордоні тисячоліть – кому, наприклад, 

спотребиться в майбутньому апологія душителя Руси-України – Юрія 

Долгорукого „Смерть у Києві”?.. Цей твір новітні душителі України 

відзначили найвищою премією (Державна премія УРСР імені Т. Г. Шевченка. 

– О. Р.), а варто було письменникові трохи почекати – і він утішився б 

заслуженою нагородою за знамениті романи „Первоміст”, „Роксолана”, 

„Євпраксія” і – особливо „Я, Богдан”!» [166, с. 149]. 

У невольничому епістолярії «в’язнів сумління» – дорікання митцеві за 

історичні романи «Смерть у Києві», «Євпраксія», «Я, Богдан», осуд його 

виробничої та соціально-побутової прози – «День для прийдешнього», 

«Левине серце», «Переходимо до любові» та ін. Звісно, маємо зважати на 

питання особистого смаку реципієнтів й умови вироблення оцінного погляду, 

однак здебільшого міркування й аргументи критиків цілком слушні. Так, у 

кореспонденції В. Чорновола від 8–10 лютого 1982 р. віднаходимо т. зв. 

«лист у листі» – своєрідну критику через призму критики. Шістдесятник 

цитує дружині фрагменти листа від Г. Гордасевич, у якому мовиться про 

твори О. Гончара, Є. Гуцала, Ю. Мушкетика, В. Шевчука. Коментує 

літераторка і своє сприйняття П. Загребельного: «Ще його історичні романи 

якось імпонують мені ерудицією автора. Зате романи про наше прекрасне 

сьогодення нагадують мені велику купу мильної піни: щось таке велике, 

навіть блискуче, з примхливими обрисами, а дати йому відстоятися – і 

залишиться невеличка калюжка мутної води» [510, т. 4, кн. 2, с. 175]. 

Критичні зауваги Г. Гордасевич В. Чорновіл обрамлює власними думками, 

які з висновками його адресатки цілковито збігаються: «…я охоче підписався 

б під тим, що вона написала про Гончара, Мушкетика, Загребельного, навіть 

Гуцала» [510, т. 4, кн. 2, с. 175]. 

Несприйняття критиків-шістдесятників більшою або меншою мірою 

висловлювалося стосовно тих творів П. Загребельного, які були написані в 

пору глибокого брежнєвського застою: їхні оцінки з’являлися в 

невольничому епістолярії як побіжні враження від щойно прочитаного. 
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Так, І. Світличний в листі до дружини від 10–13 липня 1975 року згадує 

історичний роман «Євпраксія» (1975), події якого торкаються середньовічних 

часів і зображують трагічну долю доньки київського князя Всеволода 

Ярославовича, онуки Ярослава Мудрого, яку з примусу дванадцятилітньою 

вивозять до Німеччини і в п’ятнадцять років видають заміж за маркграфа 

Північної Саксонії Генріха Штаденського Довгого. Овдовівши через рік після 

одруження, Євпраксія згодом стає дружиною імператора Священної 

Римської імперії Генріха IV, але і в цьому шлюбі не знаходить щастя: зазнає 

повсякчасних моральних принижень і тортур, стає фактично бранкою свого 

чоловіка, тяжко карається і страждає на чужині, а, втративши кохання, силою 

власного розуму позбавляє деспота престолу й ціною неймовірних зусиль 

повертається на батьківщину. Проте за цією фабулою й характером її 

розкриття для І. Світличного зринуло чимало питань: «„Євпраксію” <…> я 

читав давно, ще як вона була надрукована. Її художні достоїнства мене не 

захопили, але історична концепція про вітчизну слонів виявляє в авторові 

ревного, хоч, може, й несвідомого послідовника школи Покровського 

(історик-марксист. – О. Р.) з його крилатою формулою: „История – это 

политика, опрокинутая в прошлое”. У автора „Євпраксії» „опрокинутым” 

виявилося майже все – від дрібних реалій до загальної естетики й філософії, і 

він спрацював ідеально, як багатотонний самоскид мінського заводу. І з 

цього погляду „Євпраксія” дуже характерна не тільки для індивідуальної 

манери її автора і заслуговує на пильнішу увагу якогось теперішнього 

українського Добролюбова (Є. Сверстюк. – О. Р.)» [411, с. 272]. 

Світличний-критик не сприймає ускладнену манеру письма, надмірну 

обтяженість історичними фактами, в яких, на його думку, губиться художня 

значущість твору. Не схвалює він і завуальовані під марксистські ідеї вчення, 

насаджувані новітньою ідеологією, які зводяться до зужитої ідеологічної 

схоластики, наголошує на художньо неправомірному синтезі релігійних 

(читаймо – антирелігійних) доктрин, нашарованих на кон’юнктурницьки 

витрактувану історію, філософію, естетику, і, зрештою, скеровує листом 
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дружину до художньої ревізії тексту, яку могли б здійснити навіть близькі 

товариші, незаанґажовані ідеологічно, як-от Є. Сверстюк.  

Ці міркування І. Світличного належать пізнішому часу, а от у ранньому 

листі до дружини, написаному під свіжими враженнями від щойно 

прочитаного, критик висловлюється про твір різко осудливо й категорично, 

вбачаючи у його сюжетній лінії відвертий провінціалізм, національне й 

духовне пристосуванство, рабську підпорядкованість ідеї слов’янської 

єдності: «…Читаю надруковану в „Жовтні” „Євпраксію” П. Загребельного, 

читаю і обурююся варварським слов’янофільством, вираженим так 

безпардонно, що матеріал сам проситься в фейлетон. <…>. Історична 

концепція „Євпраксії” (якщо можна таким солідним словом назвати суму 

інтелектуальних рефлексів, що лежить в основі роману) нагадує ще 

докостомаровський рівень ковбасно-патріотичних каганцювальників, що весь 

зводився до самовихваляння й вичерпувався ним. Хутір, хутір і хутір!..» [411, 

кн. 1, с. 221]. 

У романі прочитуються апологія християнства й відверті напади на 

католицизм, із яким асоціюється капіталістичний світ, неприховано ворожий 

комуністичному світоуявленню. У зв’язку з цим припускаємо, що критичні 

зауваги в листі В. Марченка до матері стосуються саме цього твору, хоч 

адресант і не вказує прямо назви: «Мамусю, дивує мене твоє захоплення тим 

романом Загребельного. Облудницький твір. Стверджує примат православ’я 

над католицизмом, більше того, культурну вищість Київської Русі над 

Європою змальовує як об’єктивний історичний факт. Блюзнірство і 

найсправжнісінька літературна спекуляція. В псевдопатріотизмі, та ще á la 

Загребельний, варто розібратися. А те, що він уміє нанизувати слова, 

невелика заслуга. За стільки років „творчості” мав змогу насобачитись. До 

речі, поспитай дідика, з боку історичної відповідності наскільки роман 

життєздатний?» [284, с. 156]. Авторитетний медієвіст М. Марченко (дідусь), 

безумовно, міг дати кваліфікований коментар до твору, висловитися 
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об’єктивно з цієї проблеми і розмежувати художню правду й історичну 

фальш. 

Свої думки висловлюють критики і про інші твори П. Загребельного, 

здебільшого ставлячи на карб митцеві «змову» із соцреалістичним каноном, 

який позбавив його творчість художньої цінності й майбутнього. Скажімо, 

роздумами про тетралогію «Розгін» (1976; 1980 р. відзначена Державною 

премією СРСР) в одному з листів із неволі ділиться В. Чорновіл. Романна 

будова цього твору об’єднує книги «Айгюль», «В напрямі протоки», «Ой 

крикнули сірі гуси», «Персоносфера» і, з погляду критика, не становить 

цілісності. Шістдесятник контрастно сприймає історичного романіста, пише 

про його вагому громадянську й мистецьку позицію в постсталінське 

десятиліття й регрес у наступні роки: «У „Вітчизні” примусив себе прочитати 

„Розгін” Загребельного. Якось за інерцією я його більше цінував, ніж його 

однополчан, і через редагування газети в її не гірший період, і за „Диво”, яке 

при всіх ґанджах усе ж було художнім твором. Але потім покотився 

каламутний потік романів-одноденок. Виписався на Корнійчука в прозі з 

моментальною реакцією на інструкції свого свояка. Він навіть гострі 

проблеми не обходить (особливо ретроспективно), але як же він їх 

притуплює. Пам’ятаєте, ще в „Диві” скоромовкою згадав про Михайлівський 

Золотоверхий, який перестав бути, виявляється, через хвилеву 

недобропорядність симпатичного вченого… В останньому опусі є все: і 

реабілітація кібернетики, і сучасний учений, і сучасний бюрократ, і сучасна 

журналістка. А насправді немає нічого живого і сучасного. Якісь гумові 

манекени дибають по сторінках і в належних місцях висловлюються» [510, 

т. 4, кн. 1, с. 424].  

І. Світличний солідаризується з думками В. Чорновола і в листі до 

дружини і сестри Надії від 31 січня 1977 р. з гіркотою іронізує над романом 

Загребельного. Його роздуми спрямовані у віртуальний діалог із ще одним 

однодумцем і прочитуються як цілковите неприйняття творчості 

Загребельного цього періоду. Головно акцентуючи свою увагу на тетралогії 
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«Розгін», критик побіжно висловлюється і про інші твори письменника: «За 

цей час поки в лікарні, читав небагато – все ж таки треба було колись і 

відпочити! – але гадаю, що медаль „За мужність” мені давати можна: 

прочитав „Розгін” Загребельного, мабуть, таких сміливців знайдеться 

небагато. Вживаючи його ж термін, можна сказати: монструальний твір! А 

крім того – цікавий метод він виробив: я ще коли читав його „Переходимо до 

любові”, завважив, як він створив образ у стилі аксьоновського стиляги, але 

назвав – робітником, і тим кардинально змінив художню ситуацію. А в 

„Розгоні” він так само пише про загальнолюдські моменти, які переживає 

вчений, але цей останній епітет (чи означення) можна замінити якимось 

іншим і, якщо ще трохи змінити навкололюдський аксесуар, нічого від того 

роман не втратить. Дивовижна суспільна безадресність героїв, замінована 

біографічними атестаціями та суспільними деклараціями. Одне слово – 

варіації на вільні теми, але при кожній нагоді напис: „Се лев, а не корова”. А 

таки часто буває – корова, або принаймні гибрид лева з коровою. Досі мені 

справді художнім видалося тільки його „Диво” – може, тому, що там – 

простір для фантазії, а ступінь історичності не такий обов’язковий, щоб через 

її брак мати до автора серйозні претензії. Хоча й там ідеї вищості одних 

народів над іншими (ідеї немарксистські в суті) позначені помітно» [411, 

кн. 1, с. 375–376]. 

Звісно, представники соцреалістичної науки про літературу й 

підготовлені нею критики твір звеличували, добачаючи в ньому і стилетворчі 

пошуки автора, й композиційне новаторство. В. Дончик, зокрема, 

наголошував: «…Хотілося б лише звернути увагу на те, як прозаїк прагне 

досягти синтезу локального й універсального, охопити наш стрімкий час із 

багатьма сферами і галузями життя, соціальними верствами, різноманітними 

подіями тощо. Цьому сприяє й композиція твору, який складається з 

чотирьох книг і ніби містить у собі кілька романів – „воєнний”, 

„виробничий”, „сільський”, „міжнародний” і „науковий”» [127, с. 238]. 

Одначе саме в такій тематичній мішанині В. Чорновіл убачає художню 
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еклектику, вважаючи за недоцільне поєднувати неспівмірні проблемно-

тематичні аспекти в одному текстовому корпусі. На його переконання, 

художній синтез роману дуже слабкий, і це поменшує творчий потенціал 

автора. 

Варто закцентувати й епістолярну рецепцію історико-філософського 

роману «Я, Богдан» (1983), який шістдесятниками був не менш уважно 

прочитаний. П. Загребельний написав його наприкінці брежнєвської епохи і 

порушив тему визвольних змагань українців під проводом Б. Хмельницького, 

якою всякчас спекулювали в радянському літературознавстві й історіографії. 

Справді, можна говорити про жанрово-композиційну оригінальність твору, 

основна фабула якого проектується в монолог-сповідь і монолог-роздум 

старіючого гетьмана про пережиті в славі, величі та поразках буремні роки. 

Навіть з віддалі часу Р. Іваничук у своєму «Нещоденному щоденнику» дає 

високу оцінку цьому романові, вважає його етапним і закономірним явищем 

у творчому доробку майстра пера. Іваничукові критичні роздуми про «Я, 

Богдан» поміж інших щоденникових нотаток значно більші за обсягом, вони 

набувають форми наукової розвідки, логічно вивірені, послідовні, завершені. 

«З’явився цей твір у доробку письменника <…> не випадково, – зауважує 

він. – П. Загребельний від першого свого історичного роману „Диво” через 

„Первоміст”, „Євпраксію” та „Роксолану” – йшов упевнено до 

Хмельницького, щоб розкрити перед читачем і осмислити не так його баталії, 

як особистість геніального полководця, який уособив націю» [166, с. 151]. 

 Р. Іваничук зауважує психологічну складову цього твору, – рідкісне 

явище в тогочаснім літературнім потоці; йому імпонує авторове проникнення 

у світогляд головного героя, бажання простежити внутрішню еволюцію 

характеру, філософізація та інтелектуалізація його сутності. На думку 

Р. Іваничука, П. Загребельному вдається повноцінно виписати образ Богдана 

Хмельницького завдяки введенню численних монологів, у яких герой 

саморозкривається, майстерному добору кола персонажів, котрі доповнюють 

його характеристику в умовах екстремальних випробувань: «Важкий тягар 
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звалився на колишнього чигиринського сотника: влада, слава й 

відповідальність однієї людини за весь народ. П. Загребельний ставить для 

художнього розв’язання психологічні проблеми, які стосуються не тільки 

епохи Хмельницького, а всіх часів, поки існуватимуть визвольні війни: вождь 

і влада, вождь і народ, вождь і справедливість, сила й безсилля вождя» [166, 

с. 151].  

Відзначимо, що В. Чорновіл не сприйняв Іваничукових роздумів про 

твір «Я, Богдан» П. Загребельного, добачивши в них штучність, 

кон’юнктурне пристосуванство. Така думка в нього склалася на підставі 

статті галицького літератора «Минувшину згадують, дбаючи про майбутнє» 

(1984) [164], з якою В. Чорновіл різко розходився в оцінках. Тож у листі до 

Г. Гордасевич гострий на слово шістдесятник полемічно іронізує: «Читала, 

які дифірамби виспівує наш милий Роман Іваничук Загребельному за „Я, 

Богдан”? (Це в № 1 „Жовтня”). Роман прямо-таки „вражений правдивим 

авторським трактуванням епохи”. Я теж вражений… і фальшивістю того 

трактування, і сміливістю, з якою в одному вариві перемішуються традиції 

Натана Рибака й „крамольні” натяки в дусі деяких самодруків 60-х років 

(полювалося, наприклад, на ст[аттю] М. Брайчевського „Приєднання чи 

возз’єднання”)» [510, т. 4, кн. 2, с. 900].  

А втім, помічаємо, що Р. Іваничука ця дискусія не похитнула в певності 

власних оцінок, адже саме ту колишню статтю він узяв за основу (трохи 

відредагувавши) свого щоденникового запису, таким чином «міксуючи» 

метажанрові складові. Як критикові йому варто віддати належне – і за 

першопрохідництво в розкодуванні психокомпонентів моделювання образу 

голового героя, і за нерозтиражоване використання, власне, психологічного 

змалювання історичного персонажа. 

Зауважимо, що мемуарні збірники, усна оповідь, некрологи пізню 

творчість П. Загребельного вважають феноменальним явищем національного 

прозописьма, твердять про її знаковість в українській літературі 

постмодерного періоду. При цьому стримано ставляться до письменникових 
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надбань попередніх десятиліть, які – навіть художньо недосконалі – все ж 

проклали свій шлях до читача й залишаться в історії літератури. Цю думку 

засвідчує художньо-документальна проза шістдесятників. 

Значний шар літературно-критичних роздумів відстежується у 

мемуарних збірниках, присвячених діячам руху спротиву. Висвітлюються 

різноманітні аспекти їхнього життя і творчості, акцентуються особисті 

контакти, простежується активність у фаховому, дружньому, мистецькому 

середовищі, дається оцінка тому чи іншому їхньому твору, а інколи 

зазначаються ситуація й мотиви його написання, здійснюється інтерпретація 

доробку літератора. Відчутним стимулом до появи спогадових публікацій є 

співпраця, товаришування мемуариста з діячем культури, інколи – навіть 

нетривале знайомство чи поодинока зустріч із ним, які лишаються в пам’яті 

на все життя. Близькі письменника – родичі, друзі, колеги – часто 

перебирають на себе і роль літературних критиків, адже їм добре відома 

реакція митця на власні твори, його автокритичні висловлювання про 

написане. Носіями цієї задокументованої інформації постають люди різних 

професій, не тільки творчих; часто думки спонтанних критиків не збігаються 

з висновками фахівців, але саме через взаємодію різних поглядів і позицій 

можна виробити цілісну оцінку творчості письменника, який працював у 

непростий час.  

Мемуаристика про письменників-шістдесятників містить достатньо 

відомостей, щоб сформувати чітке уявлення про того чи іншого представника 

цього творчого покоління. Якщо літературні класики в художньо-

документальному масиві останньої третини ХХ – початку ХХІ століття 

характеризуються побіжно, то інакомислячим сучасникам уваги приділено 

вдосталь, вона акумулюється за мозаїчним принципом, унаслідок чого 

зрештою постає комплексне бачення об’єкта спогаду. Найчастіше в полі зору 

мемуаристів фігурують М. Вінграновський, Є. Гуцало, В. Діденко, М. Лукаш, 

В. Підпалий, І. Світличний, В. Стус, але мовиться і про багатьох інших 

письменників. Сама спогадова нотатка за формозмістом є здебільшого 
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традиційною, та й характер маркування літературно-критичного матеріалу в 

ній типовий. Простежимо ці особливості на матеріалі книги спогадів «Вічна 

загадка любові», присвячених пам’яті Григора Тютюнника. 

Спогади про видатного новеліста започатковують у шістдесятництві 

жанр мемуарних збірників. Трагічна загибель митця спонукала побратимів 

по перу до численних рефлексій про його постать, – це в основному 

некрологи, емоційні образки. Цінність такого матеріалу в тому, що серед 

розмаїття тем і проблем віднаходимо важливі свідчення про історичний час, 

літературну епоху, вирізняємо (нехай і «пунктирну») літературно-критичну 

оцінку творчості Гр. Тютюнника, що в загальному контексті спогадів 

моделює його літературний портрет. У мемуарних свідченнях інколи 

зіставляється доробок письменника з творчістю представників його 

покоління, з художнім набутком літературних попередників, а вже за цими 

заувагами можна простежити глибокі інтертекстуальні, філософські, 

типологічні, тематичні зв’язки з літературним контекстом.  

Варто виокремити розлогі характеристики, з яких довідуємося про 

особу письменника, риси його вдачі, як-от: нетерпимість до фальші, 

лицемірства, пристосуванства, а також про інтереси, смаки, творчі 

зацікавлення. Критики відзначають оригінальну манеру письма літератора й 

новаторський хист талановито трансформувати фактологічні джерела в 

мистецьку площину і в такий спосіб означувати проблеми цілого покоління, 

очевидцем яких він був. Наголошують, що письменник буквально ввірвався в 

літературний процес, зайнявши нішу, у якій тематично і стилістично 

вирізнявся від своїх попередників та сучасників. «З появою творів Григора, – 

пише Р. Іваничук, – прийшла в літературу нова художня фактура: правдиве, 

жорстке, вивірене авторською вимогливістю слово, яке само собою відкидало 

полову банальності, наліт сентиментальності, було оголене, немов відвіяне 

зерно, й не поступалося стефаниківському слову» [57, с. 295]. Близьку до цієї 

оцінку висловлює побратим новеліста А. Шевченко: «У Григора Тютюнника 

не було так званого раннього періоду творчості: вже в перших оповіданнях 
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він постав цілком сформованим письменником, бо вся підготовча, внутрішня 

літературна робота відбулася до того, як він узявся за перо. Багатим і 

трудним життєвим досвідом народжені всі його твори» [57, с. 440].  

Відомо, що шлях Гр. Тютюнника в літературу був непростий. Офіційна 

критика відверто тиснула на митця, провокуючи й намагаючись скерувати 

талант на соцреалістичні манівці, осуджуючи його мистецький саморух. 

Мовилося про культивування прозаїком віджилих тем, нікому не цікаве 

звертання до минулого, нібито роз’ятрювання задавненого болю. Натомість 

письменник категорично відмовлявся звеличувати соціалістичний устрій та 

його апологетів, що провокувало ще більші гоніння творів і творчості, 

викидання з видавничих планів, замовчування. М. Слабошпицький у своїх 

спогадах правдиво й самокритично зауважує факт різночитання художнього 

набутку письменника: «Одні з нас вважали, що герої Тютюнника – то 

безнадійно вчорашній день літератури, що нині таку прозу писати не можна, 

бо вона справляє анахронічне враження: сільські діди, баби, спогади про вже 

далеке дитинство... От, мовляв, «висповідальники» з „Юности” (тоді цей 

журнал культивував так звану молодіжну прозу з телеграфним – часто „під 

Хемінгуея” – стилем і рефлектуючими молодиками, які вважали, що все 

найголовніше в світі починається з них); ця проза – справді динамічна і 

суголосна духові нашої космічної доби. Інші з-поміж студентського гурту – 

здебільшого селюки – вичитували в Тютюнника те, що важко передати 

словами, впізнавали світ, у якому народилися, і людей, серед яких виросли. 

Але ж теж не всім вистачало сміливості сказати про своє захоплення, бо он 

якими іменами вергають опоненти: Фолкнер, Стейнбек, Камю, Сартр, 

Апдайк! Скажи, що ти вважаєш справжньою, великою літературою книжечку 

початківця, – відразу ж обізвуть літературно темним чоловіком чи й просто 

балабоном з провінції. І тільки деякі зі студентів стояли твердо на 

переконанні: Тютюнник – це, можливо, нове явище в сучасній українській 

новелістиці, такого письменника у нас ще не було...» [57, с. 384–385]. 
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Письменник, звичайно, у свій спосіб шукав можливості внутрішнього 

самозахисту, свідомо виробляв імунітет до ідеологічного пресингу, зберігав 

творчу свободу. Його форми екзистенційного спротиву часто виражалися 

епатажем, непоступливою принциповістю, амбіційним честолюбством. 

Автори спогадів разом моделюють виразно маскулінний психотип 

Гр. Тютюнника – людини і письменника, позначений здатністю відстоювати 

свою позицію, бути самодостатнім, уміти абстрагуватися від зовнішніх 

впливів. Найповніше такий психологічний портрет прочитується зі слів 

М. Слабошпицького: «Так, він не був легкою людиною. Він був людиною зі 

складним і сильним характером. Органічно не терпів фальші, лицемірства і 

особливо спекуляції та кон’юнктури в літературному ділі. Його нетерпимість 

до них, прямодушність і гостре слово не раз спричиняли різкі конфлікти, що 

ускладнювали Григорове життя і творчу долю. До того ж була ціла фаланга 

критиків (Лазар Санов, Михайло Логвиненко, Анатолій Гордієнко та інші), 

що послідовно звинувачували його в багатьох смертельних гріхах» [57, 

с. 385].  

На час виходу книги спогадів про Гр. Тютюнника (1988) її співавтори 

намагаються об’єктивно представити життєвий і творчий профіль новеліста, 

вдаються до перепрочитання його доробку. Цікаво, що деякі матеріали цього 

видання сприймаються як опозиції: кон’юнктура сусідить з об’єктивним 

фаховим осмисленням як окремих творів, так і всієї творчості письменника. 

Приміром, у власний мемуарний текст дехто з критиків уклинює уривки 

наукових праць, у яких написане Гр. Тютюнником аналізується з позицій 

соцреалізму і, звісно, вже прочитується як анахронізм. Така псевдокритика з 

ознаками кітчу, на жаль, довгий час претендувала на правду в останній 

інстанції.  

Звернімося до А. Шевченка, який ілюструє наше твердження 

«критичним опусом» із книги А. Гордієнка «Магістралі прогресу і тупики 

деідеологізації»: «Злі і убогі, ображені і переможені чимось випадковим у 

житті, далекі від загальних суспільних інтересів – такими постають герої 
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оповідань, зібраних у книзі „Зав’язь”. Чи не найточніше провідну думку 

збірника, може, авторське бачення людини, висловлює рибалка Іван 

Мефодійович із „Червоного мороку”: „Дивна все-таки штука – людина. Є в 

ній якась рахубина”. На обов’язкове відшукування в кожнім своїм персонажі 

оцієї „рахубини” і спрямовує зусилля Г. Тютюнник, а тому в цілому його 

розуміння життя сучасника виявляється збідненим і спотвореним» [57, 

с. 448]. В іншому місці А. Шевченко залучає у власний текст уривок із 

післямови Б. Олійника до Тютюнникової збірки новел «Отчие пороги», яка 

вийшла друком у Москві 1975 р., й цитує схвальні оцінки про його творчість: 

«Письменник знає своїх героїв не зоддалеки, не збоку, – він – їхній син, 

плоть од плоті, живе з ними, відчуває їх глибоко й дивиться на світ їхніми 

ледь примруженими, добрими і мудрими очима. В його творах живуть, 

радіють, трудяться, мріють, люблять і страждають люди звичайні і водночас 

незвичайні в своїй природній простоті ратаїв і сівачів... Письменник 

безоглядно любить своїх героїв, сповідуючи філософію трудівника, його 

погляди і критерії оцінок; трудівника, який уміє великодушно прощати 

маленькі людські слабкості, але ніколи не подарує хитрості за рахунок 

ближнього, мімікрії, моральної нечистоплотності, ханжества й фальші» [57, 

с. 449–450]. У цілому ж текст А. Шевченка набуває характеру літературно-

критичного симбіонта, в якому мемуаристика виформовується з художнього, 

наукового й публіцистичного компонентів; чужорідний текст 

перешаровується з авторським і трансформується в єдине художнє поле. За 

нашим спостереженням, таке явище критики в критиці продуктивне лише в 

наративному дискурсі художньо-документальної прози. 

Варто наголосити, що літературно-критичний аналіз у мемуаристиці 

про Гр. Тютюнника здійснюється насамперед щодо знакових у його 

творчості новел – «В сутінки», «Дивак», «У Кравчини обідають», «Віддавали 

Катрю», «Поминали Маркіяна», «Три зозулі з поклоном». Висвітлюється 

проблемно-тематичний зміст творів, їхня наративна стратегія, композиція, 

інші особливості поетики та стилю. Для прикладу, В. Дончик говорить про 
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самобутність ідіостилю митця, досліджує його складові: «Від інших 

письменників Г. Тютюнника відрізняє близькість до землі, пластичність 

характерів, деталей, мови героїв. Тут немає й натяку на псевдоромантичний 

пафос, холоднуватість, яка де-не-де та й прогляне в професійному письмі (і в 

той же час його оповідання по-справжньому професійні). До краю скорочена 

відстань між предметом зображення та його словесним вираженням – ось 

прикметна риса Григора Тютюнника» [57, с. 448]. 

Цікавими є літературно-критичні роздуми про стильову систему 

творчості Гр. Тютюнника і в спогадах П. Загребельного: «Його новели і 

повісті суворі, витримані в вищих вимогах правди життєвої і художньої, 

автор не заграє з світом, з героями й з істиною, письмо його точне, вивірене, 

ощадливе, часто новели нагадують мовби гравюри на сталі, образи людей 

змальовані чітко, іноді навіть безжально („Нюра”), але буквально в кожному 

рядку, в кожному слові прочитуємо велику закоханість авторову в своїх 

героїв („Дивак”, „Дядько Никін”, „В сутінки”, „Печена картопля”, „Деревій”, 

„У Кравчини обідають”). Найвищою майстерністю відзначаються речі, де 

показано людські взаємини в усій їхній правдивості, глибині й суті („Три 

плачі над Степаном”, „Оддавали Катрю”, „Син приїхав”, „В сутінках”)»[57, 

с. 275]. 

Є. Гуцало розглядає магістральну – сільську – тематику всієї творчості 

прозаїка як феноменальне явище в національній літературі, дошукується її 

джерел. На його думку, Гр. Тютюнник зумів надзвичайно повно відобразити 

сільську онтологію, змоделювати найяскравіші характери, типажі-психотипи, 

зануритися в найглибші тонкощі психоемоційних порухів людського буття. 

«Це прагнення повернутись до першовитоків своєї свідомості, – пише 

товариш митця по цеху, – до першоджерел своєї творчості, мабуть, цілком 

закономірне в людини саме такої творчої натури. Григір зовсім не ідеалізував 

село, як то трапляється де з ким, хто намагається в селі бачити панацею від 

усіх бід міських. Він дивився на село тверезим поглядом реаліста, від якого 

не приховаєш ні добре, ні зле. Він був суворим реалістом-літописцем 
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сучасного українського села, він створив цілу галерею повнокровних 

сільських типів, самобутніх характерів, які могли народитись і вирости, 

здається, тільки в українському селі нашого часу. Тим зворушливіша, тим 

закономірніша насущна потреба відчувати душею село зблизька, а не на 

відстані» [57, с. 212]. Цієї думки схильні дотримуватися й сучасні 

дослідники, як-от Л. Тарнашинська: «Створивши цілу галерею портретів 

людей села, Григір Тютюнник не просто розкрив національний характер у 

різних його соціальних, моральних, психологічних проявах, а сягнув своїм 

чесним художнім словом тієї міри дослідження життя, яка дозволяє говорити 

про типологічне узагальнення цього характеру, що несе у собі код генетичної 

пам’яті народу» [461, с. 17]. 

У структурі мемуарного наративу помітний інтерес до компаративного 

прочитання творчості Гр. Тютюнника в національному і світовому контексті, 

зокрема, простежуються його зв’язки із В. Стефаником, В. Шукшиним та 

іншими новелістами. До висвітлення цієї проблеми вдається, приміром, 

Олесь Гончар: «При читанні новел Григора Тютюнника, серед яких є 

справжні художні перлини, згадаються не раз нам Василь Стефаник і 

Олександр Купрін, Архип Тесленко і Лесь Мартович... А ще про нього можна 

іноді почути: наш сьогочасний Косинка або наш український Шукшин. І в 

цьому, гадаю, теж буде певна слушність. Одначе сама творчість цього автора 

переконливо засвідчує також і те, що перед нами не повторювач пройденого, 

а письменник цілком своєрідний, як може бути своєрідним тільки справжній 

художник» [57, с. 182–183].  

Однією з перших на літературну взаємодію Гр. Тютюнника і 

В. Шукшина вказала Л. Мороз. У своєму ранньому літературно-критичному 

нарисі «З любові й доброти (Григір Тютюнник)» вона зауважила: 

«Внутрішня спорідненість Григора Тютюнника з цим видатним художником 

безсумнівна, та він і сам її відчував і охоче визнавав» [309, с. 104]. Пам’яті 

В. Шукшина український літератор присвятив оповідання «Дикий», був гірко 

вражений ранньою смертю творчого колеги, його неможливістю сповна 
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реалізувати свій талант. Автори спогадів справедливо говорять про 

типологічні паралелі на біографічному рівні, про схожість характерів обох 

письменників. Однак не обходять увагою і художню спорідненість їхніх 

творів на рівні проблематики, композиції, сюжетотворення, ідіостилю. На 

одному з цих аспектів акцентує В. Захарченко: «…перечитуючи і вчитуючись 

у Шукшина й Григора Тютюнника, я побачив у них багато спільного. Це – 

безоглядне розкриття, оголення всього себе аж до беззахисності во ім’я 

Правди, це – тремка любов до простої зобидженої людини, це оте блоківське 

„сораспятие” себе з народом, з його долею» [57, с. 292]. До цієї проблеми 

також звертаються мемуаристи С. Носань, Лариса Письменна, 

М. Слабошпицький. 

Багато сказано і про мовне багатство творів Гр. Тютюнника, про тонке 

відчуття ним художнього слова: «Його мова – в кожній фразі, в кожному 

реченні, – зазначає Д. Павличко, – прозора, жива, рівна, незатерта, але й не 

словникова – відповідає стилеві мислення, в якому виступає чиста, жодним 

чужорідним елементом не пофальшована правда життя» [57, с. 359]. 

Солідаризується з такою оцінкою представник Київської школи поезії 

М. Григорів: «Прекрасна мова, своєрідна стилістика, пластичність образів, 

вихоплених з життя, правда характерів, а значить, і правда творів» [57, 

с. 186]. Критики підкреслюють, що авторський стиль прозаїка репрезентують 

майстерні звуко-зорові образи, часто зосереджені в художній деталі; його 

тексти сповнені дотикових відчуттів і психологічних контрастів, завдяки 

яким і творяться сильні, незалежні характери героїв, увиразнюється 

наративна письменницька стратегія в цілому.  

Жанровий аналіз пересвідчує нас, що в спогадовому масиві текстів про 

Гр. Тютюнника простежується різноплановість, себто автори не вельми 

турбувалися чітким виписуванням якоїсь традиційної змістоформи. А втім, 

не можна не зауважити їхнє настійне тяжіння до есеїстичної репрезентації, 

яка відверто руйнує канони мемуаристики й скеровується в напрямку 

популярного дослідництва. Такими, зокрема, є статті О. Гончара 
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«Живописець правди» і В. Дончика «Слід у народі», в яких стиль наукового 

викладу матеріалу превалює над суб’єктивно-спогадовим авторським 

мовомисленням. Узагалі ж, таке явище часто помічаємо в наративній 

структурі мемуарних збірників (приміром, у спогадах про В. Підпалого – це 

стаття «І ніжність, і мужність (Шкіц до портрета Володимира Підпалого)» 

Ф. Кислого [357, с. 184–192]), і пояснюється воно не стільки помилковим 

(нежанровим) відбором матеріалу, скільки бажанням упорядників 

зафіксувати одні з перших друкованих відгуків про літератора. На нашу 

думку, в цьому є сенс, адже зауважені тексти значною мірою 

«фундаментують» подальше сприйняття і дослідження творчості 

письменника. 

Отже, як пересвідчує наукове спостереження, зі збірників спогадів про 

письменників-шістдесятників виразно проступає матеріал, який варто було б 

кваліфікувати як літературно-критичний, оскільки йдеться про оцінку їхньої 

творчості. У загальному корпусі мемуарних текстів це здебільшого 

спорадичні фрагменти, але їхня множинність за мозаїчним принципом доволі 

вправно моделює з неоднорідного матеріалу цілісний образ художника слова, 

визначає рівень його мистецького хисту в окремому творі чи протягом 

письменницького шляху загалом.  

Водночас підтверджується факт того, що різнопланова художньо-

документальна проза шістдесятників своєю універсальністю вповні досягає 

кваліфікації метажанру. В її формозмістовій структурі добачаються елементи 

епістолярного, мемуарного, щоденникового дискурсів, і це тільки в аспекті 

вироблення літературно-критичної візії творчості шістдесятників. Тематично 

– це свідчення про літераторів і літературу в контексті складної історичної 

доби, основані на суб’єктивному, інколи – й вельми дискусійному погляді 

документаліста-інтерпретатора, реципієнта.  

Водночас підтверджується факт того, що різнопланова художньо-

документальна проза шістдесятників своєю універсальністю вповні досягає 

кваліфікації метажанру. В її формозмістовій структурі добачаються елементи 
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епістолярного, мемуарного, щоденникового дискурсів, і це тільки в аспекті 

вироблення літературно-критичної візії творчості шістдесятників. Тематично 

– це свідчення про літераторів і літературу в контексті складної історичної 

доби, основані на суб’єктивному, інколи – й вельми дискусійному погляді 

документаліста-інтерпретатора, реципієнта.  
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2.3. Митець і влада в художньо-документальному дискурсі 

шістдесятників 

 

Проблема митець і система, митець і влада прочитується як одна з 

магістральних у нефікційній прозі українського шістдесятництва. Як 

правило, у тоталітарному суспільстві, на тлі складних соціально-політичних 

обставин, раніше або пізніше письменник опиняється перед дилемою 

морального та громадянського вибору, відтак змушений визначати шлях 

свого дальшого творчого саморуху, що, відповідно, впливає на самоцінність 

його художнього єства. Зовнішні чинники нерідко коригують творче 

самовизначення митця, непоодинокими є випадки деформації художнього 

мислення автора, девальвація таланту. Як засвідчує історія літератури, твори, 

позначені ідеологічним впливом, утрачають художню вартість і з плином 

часу витісняються з пам’яті нащадків.  

З-поміж написаного шістдесятниками також не все пройшло перевірку 

часом. Екстремальні умови морального та фізичного тиску штовхали 

окремих авторів до компромісу з кон’юнктурними запитами епохи, 

змушуючи при цьому переступати через власні творчі інтенції. Ті ж із 

літераторів, які знаходили мужність до кінця опонувати владі, опинялися під 

прицілом ідеологічних цькувань і переслідувань. Водночас вони поставали 

взірцем непорушної самототожності, моральної досконалості, духовної 

цільності. Письменники-нонконформісти свідомо протиставляли свою 

внутрішню позицію зовнішнім деформуючим факторам, які відверто 

зневажали; чинили прямий опір облудній суспільній фальші, що вироблялася 

могутньою тоталітарною системою, спроможною легко розчавити яскраву 

незалежну особистість. Вони над усе дбали про збереження самоцінного 

творчого світу, волюнтативно-суб’єктивного «я». Такий шлях розцінювали 

як моральний іспит, але бачили єдиним методом інтелектуальної протидії 

нарузі над особистістю, альтернативою духовному вихолощенню, формою 

вивищення людини над руйнівними ідеологічними догмами.  
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Дослідники (Б. Захаров [150,], Г. Касьянов [183], А. Русначенко [389]) 

доводять, що першопочатковими в історії шістдесятництва слід вважати 

реальні події, пов’язані зі згортанням хрущовської відлиги, перші 

переслідування інакомислячих, розгін мирних демонстрантів у дні 

пошанування Т. Г. Шевченка, заборону діяльності Клубу творчої молоді 

(КТМ), шантаж і цькування незгодних з офіційною політикою влади. 

Кульмінаційними ж для цієї доби стали масові арешти 1965 і 1972 рр., судові 

процеси із засудженням до багаторічного ув’язнення чільних діячів руху 

спротиву, тотальні звільнення дисидентів з роботи, перешкоджання їм у 

працевлаштуванні, заборона творчої діяльності, друку. У таких формах 

здійснювалося посягання владних органів на особистісну й творчу свободу 

мистецької інтелігенції, й це природно породжувало акт протидії, який 

виявлявся в неприйнятті насаджуваних догм. «Серед шістдесятників, – 

справедливо наголошує Г. Касьянов, – не було відвертих противників 

режиму. Більше того, майже всі вони прагнули удосконалити цей режим 

(ясна річ, у власному розумінні). Лише постійні репресії з боку системи 

спричинили поступову еволюцію частини шістдесятників у її противників. 

Як факт національного руху, шістдесятництво розпочалося з культурництва – 

тобто з повторення етапу майже столітньої давнини. Як явище 

нонконформістське, воно також розвивалось з початкового ступеня – 

емоційного бунту молоді (1960-ті – взагалі епоха молодіжних бунтів у 

всьому світі) проти старшого покоління інтелігенції. Щоправда, режим сам 

подбав про громадсько-політичне змужніння шістдесятників, розгорнувши 

проти них кампанію репресій і утисків. В усякому разі шістдесятники, 

принаймні та їх частина, що обрала шлях незгоди, а потім і конфронтації з 

режимом, у своєму політоґенезі пройшли всі стадії, які до них проходив 

національно-визвольний рух – „етнографічну”, „культурницько-

просвітянську”, і вийшли на рівень ідеологічно-політичного протистояння з 

системою (до цього дійшли вже тільки шістдесятники-„політики”)» [183, 

с. 30–31].  
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 Бунт творчого покоління, визрілий у духовній сфері, із психологічної 

площини поширюється у філософську й набуває екзистенційного звучання. 

Митці усвідомлюють себе невід’ємною часткою спільноти, водночас не 

сприймаючи форм її побутування. В умовах загроженого існування вони 

тривожаться за збереження принаймні власного духовного світу, відчувають 

гостру відповідальність за себе, за свої дії та вчинки, що спонукає 

мобілізовувати внутрішні (інтелектуально-творчі) можливості задля 

самоутвердження й збереження особистісної свободи. Як правило, 

проявляється вона у цілковитій незалежності від зовнішніх обставин і 

вимірюється повною відповідальністю за своє існування. 

Проблема митця і влади оприявнюється в тоталітарному суспільстві як 

дихотономічна опозиція. Означуючи протилежні полюси ціннісної системи, в 

художньо-документальній прозі шістдесятників ці поняття постають 

антиподами – абсолютно несумісними, такими, що виключають будь-яку 

єдність між собою. Митець свідомо не допускає ані найменшої залежності 

від владної диктатури, а творчий самовияв реалізовує навколо самоцінних 

інтенцій. Важливо, що ця його нібито замкнена тільки на ньому самому 

позиція набуває суспільного резонансу: нонконформіст міцнішає в 

протистоянні з владним офіціозом, а проявлене ним ігнорування системи 

може наслідуватися іншими. Хоч насправді такі випадки нечисленні; частіше 

митець-дисидент у подібній ситуації вимушено самоізолюється, втрачає 

реальний зв’язок із повноцінним суспільним життям, опиняється на його 

марґінесах. Але такою є ціна духовної свободи – основи екзистенції творчої 

особистості. 

На багатьох прикладах можна пересвідчитись у стоїчній витривалості 

незгодних із режимом митців, котра набувала індивідуальних форм вияву в 

контексті неприйняття ними канонізованих владою ідеологем, ігнорування 

насаджуваних догм й нерідко мала наслідком ті чи інші каральні санкції 

влади. Їм творча особистість протиставляла хіба що свої етико-естетичні 

цінності.  
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Ключові константи естетики стоїцизму скеровані до осмислення питань 

незалежності людського існування; вони засвідчують повну спорідненість 

особистості з духовним Космосом, є гуманістичними за своєю суттю, адже: 

«найважливішою частиною філософії стоїцизму є етика, а найхарактернішою 

рисою – заперечення законності рабства і взагалі будь-якої залежності 

людини від людини, оскільки це <…> суперечить самій природі людини. 

Моральність, на думку стоїків, полягає в тому, щоб керуватися розумом, 

який є частиною світового розуму, і жити згідно з природою» [495, с. 666]. 

В українській традиції ознаки стоїцизму найвиразніше проявляються в 

літературно-філософській спадщині Г. Сковороди. Мандрівному мудрецеві 

особливо близькі були сентенції, проголошувані ще в еллінську добу: вони 

знайшли віддзеркалення в його ідеях «сродної праці», духовної спорідненості 

й гармонії з довкіллям, у пошукові та розумінні людського щастя. 

Пов’язаність українського філософа зі стародавнім стоїцизмом висвітлює, 

зокрема, дисертаційна робота Г. Паласюк «Ідеї стоїчної філософії у вченні 

Григорія Сковороди», в якій аргументовано висновується теза: «Стоїчна 

етико-гуманістична концепція Сковороди є логічним продовженням і 

творчим переосмисленням етики стоїків» [342, с. 3].  

Риси стоїцизму виразно простежуються й у творчості українських 

літераторів новітньої доби – періоду Розстріляного Відродження, 1960-х рр. 

У межових ситуаціях буттєтривання письменники виявляли непіддатливість 

тим чи іншим життєвим загрозам, із мужністю сприймали випробування 

долі. Подеколи, навіть перебуваючи в інформаційній блокаді (як-от 

покоління шістдесятників), вони інтуїтивно засвоювали ідеї своїх 

попередників і цим підтверджували неперервність сковородинського 

стоїцизму. Не випадково дослідники відзначають у творчості представників 

табірного шістдесятництва (В. Стуса, І. Світличного, І. Калинця, М. Руденка, 

Т. Мельничука, С. Сапеляка) мотиви стоїчної витривалості, вибудовують 

переконливе обґрунтування ґенези цих змістових ліній (М. Коцюбинська 

[220], Г. Райбедюк [372], О. Рарицький [376], Д. Стус [450]). Гуманістично-
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оптимістичний «буденний» стоїцизм, характерний для творчості 

В. Забаштанського, розглядає в одній із праць Л. Тарнашинська [464]. 

Одна з граней філософії стоїцизму проявляється як моральна протидія 

загрозливим, руйнівним щодо явищ духовності зовнішнім обставинам. В 

українському письменстві вона репрезентована самобутнім інваріантом 

«тихої» поезії в доробку шістдесятників і постшістдесятників. Найвиразніше 

цей змістовий код проступає в ліриці поета В. Підпалого, реалізуючись як 

ствердження людяного в людині, співвіднесення особистості з Абсолютом, 

гармонійне співіснування суб’єкта мовлення з природою, морально-етична 

поведінка. У житті та творчості В. Підпалого чимало точок дотику зі 

сковородинською філософією, і це був свідомий авторський вибір. Творче 

осмислення шістдесятником філософських сентенцій українського мислителя 

підтверджує поетичний цикл «Сковородинські думи». «Ці вірші, – зазначає в 

передмові до збірки літературознавець Я. Розумний, – торкаються деяких 

питань філософії Сковороди, яку поет перекладає на мову потреб свого дня» 

[382, с. 42].  

Витоки морального стоїцизму, його домінування в долі і творчості 

В. Підпалого розкриває збірка спогадів про літератора «Пішов у дорогу – за 

ластівками». Цей мемуарний матеріал сприймається як один із варіантів 

осягнення творчої самобутності письменника, шлях до вияву його художньо-

мистецької неординарності й оригінальності. Виходячи з того, що зібрані в 

книзі спогади про В. Підпалого написані в різні роки, з більшої або меншої 

часової відстані: перші датуються кінцем 1980-х, останні – 2011 р., маємо 

право говорити про вивільнення їх від впливу ідеологічного компонента, й це 

переконливо доводить змістова виразність текстів, їхня визрілість у 

конструюванні й репрезентації духовного, літературно-творчого, 

громадянського профілю автора в контексті епохи. 

Мемуаристи доволі часто акцентують на етико-гуманістичній концепції 

стоїчної філософії В. Підпалого. Так, в учнівські роки він на диво терпляче 

сприймає життєві негаразди, ніби відсторонюючись від них як від неминучих 
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у біоритмі повсякдення; всякчас найбільше цінує гармонію людських 

стосунків, ставлення людини до життя і можливості її повноцінної реалізації; 

невідступно формує власну духовну свободу, дедалі наполегливіше в умовах 

тотального тиску. 

Зі згортанням тимчасової хрущовської демократизації суспільного 

буття тон і настроєвість поезії В. Підпалого різко змінюються. Митець 

долучається до свідомої опозиції режиму, а послужила цьому низка подій, 

пов’язаних із забороною та переслідуванням національних виявів, наругою 

над українською мовою, кульмінаційним моментом якої стали арешти 

інакомислячої української інтелігенції. В. Підпалий зі своїм духовним 

кодексом ніяк не вживався з постулатами радянської ідеології. На цьому 

наголошує колишній однокурсник письменника Я. Стех, котрий навчався в 

Київському університеті разом із групою польських студентів: «Володя не 

вкладався в рамки свого часу, він виходив за них силою своїх ідей, талантом, 

світоглядом, духовною непокірністю у скромній, але гордій боротьбі за право 

свого народу жити вільним життям. І тому про нього хочеться з серця 

пригадати, як про незвичайну людину, яка відрізнялася високою 

національною свідомістю, а змушена була силою обставин жити в цій 

жорстокій епосі» [357, с. 365]. 

У пошуках сенсу існування свій протест літератор скеровує на 

віднайдення душевної рівноваги, внутрішньої самототожності, 

життєствердного оптимізму, беззастережного стоїцизму. Його вірші 

набувають рис філософічності, інтелектуальної напруги, вдумливого 

раціоналізму, а творча й особистісна позиція координується з моральним 

обов’язком непохитного самостояння у відповідь на виклики дня. Своїм 

духовним орієнтиром митець обирає філософські постулати Г. Сковороди, 

зокрема починає розбудовувати власний мікросвіт, віддаляючись від 

ідеологічно спотвореного радянського буття. У такий спосіб автор знаходить 

і рятівний захист перед суспільною загрозою особистісного нівелювання.  
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Автори спогадів про В. Підпалого наголошують на його естетичній 

пов’язаності з Г. Сковородою, котра, зокрема, простежується через постійне 

самозвіряння з творчим мисленням класика, прагнення відсторонюватися від 

скороминущого, як і від абсурдного й неправдивого в житті. Поетові-

шістдесятнику імпонує вміння попередника матеріально обходитися малим, 

натомість більше дбати про духовне. У цьому контексті дуже точне 

спостереження щодо В. Підпалого робить прозаїк Ф. Роговий: «Критики 

вчувають у його поезіях сковородинську мудрість і настроєність. Правда 

їхня: вона відчувана у багатьох рядках і творах, в самому значенні їх 

народження і звучання, в напрямку і способі думати. Зрештою, в місткій 

простоті поетичного слова» [357, с. 348]. Творець «тихої» лірики у свій 

спосіб змагається з асимілятивною агресією тоталітаризму: він занурюється в 

природу, віддається улюбленій роботі, розчиняється в сімейному та 

родинному колі, спілкуванні з найближчими друзями. Унаслідок цього в 

поезії виформовуються сковородинівські мотиви самозосередження, спокою, 

самоти – такого стану, коли людині затишно і комфортно у створеній 

власноруч моделі внутрішнього світу, а відтак вона має наснагу до творчості. 

Особливо імпонує В. Підпалому цілковита відданість Г. Сковороди 

своєму покликанню, проголошуваній ним ідеї «сродній праці», втіленій в 

буттєвих координатах філософа. «Для Сковороди вибір „сродної праці”, – 

зауважує М. Попович, – є результатом самостійного рішення індивіда, його 

своєвілля, і збігається із сакральним актом самоутвердження „внутрішньої 

людини”. Водночас вибір „сродної праці” визначає риси unio mistica, 

зберігаючи схожість з „упевненістю у спасінні” лише в тому сенсі, що 

позбавляє людину справжнього пекла – постійної внутрішньої непевності і 

роздвоєності» [363, с. 224]. В. Підпалий власну модель «сродної праці» 

унаочнив упродовж 1965–1973 рр., працюючи старшим редактором 

київського видавництва «Радянський письменник». Цей етап його життя 

окреслений духовно-моральною кристалізацією внутрішньої позиції. 

Збігається він із добою брежнєвського застою, переслідуванням владними 
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органами інакомислячих українських інтелігентів та невиліковною хворобою 

поета. Сконцентровуючи фізичні й морально-етичні надзусилля, літератор 

настійно слідує внутрішньо накресленій лінії життєвої правди й людської 

гідності. Його стійкість виявляється у відстоюванні об’єктивності, коли 

йдеться про рекомендацію до друку художньо вартісних творів, досить часто 

– авторів, узятих під ідеологічний приціл. Редактор зазнає утисків від 

очільників видавництва, Спілки письменників УРСР, на нього начіплюють 

ярлики неблагонадійності, звинувачують у націоналізмі.  

Незважаючи на зовнішній тиск, В. Підпалий залишається твердим у 

протистоянні суспільній і літературній фальші. Разом з авторами він щиро 

вболіває за долі рукописів, обурюється з приводу невиправданих втручань 

цензури в письменницькі тексти, несправедливих вилучень тих чи інших 

поезій із поданих до друку збірок. Як свідчать сучасники, він завжди своєю 

працею демонстрував поєднання ділових якостей із твердістю, 

принциповістю, непомильним мистецьким смаком. Наприклад, працюючи в 

«Радянському письменнику», знаходить не тільки національно-культурну 

мотивацію, але й особисту і громадянську мужність повертати із забуття 

поетів Б.-І. Антонича, М. Драй-Хмару, Є. Плужника. Під тиском цензурних 

заборон та обмежень – із суто естетичним підходом до оцінки текстів – 

редагує твори відомих нині авторів: А. Бортняка, І. Гнатюка, М. Годованця, 

Л. Горлача, О. Доріченка, В. Житника, Р. Заславського, В. Іванціва, Наталі 

Кащук, М. Клименка, Ю. Коваліва, В. Коржа, Р. Лубківського, А. Малишка, 

Валентини Малишко, Б. Мозолевського, В. Моруги, І. Муратова, 

Б. Олійника, Д. Онковича, О. Орача, Д. Павличка, Л. Первомайського, 

М. Сингаївського, М. Сома, А. Тарана, С. Тельнюка. Поети-сучасники 

задокументували у спогадах схвальні відгуки про В. Підпалого як редактора, 

відзначили його винятковий професіоналізм у співпраці з авторами. Так, у 

Б. Олійника читаємо: «Ми, поети, вважали, що нам вельми пощастило, коли 

рукопис потрапляв йому на редагування, оскільки Володимир Підпалий над 

кожною чужою збіркою працював, як над власною» [357, с. 279]. Є. Гуцало 
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наголошує: «[В. Підпалого] хочеться назвати совісливим, вдумливим і 

доброзичливим редактором. <…> Тоді не раз доводилося чути, що той чи той 

поет хотів би, щоб його рукопис у видавництві потрапив на ознайомлення чи 

на редагування саме до Володимира Підпалого: йому довіряли, на нього 

могли покластися» [357, с. 96]. Цю думку підтверджують П. Засенко («Його 

поважали як редактора вдумливого, безкомпромісного, доброзичливого. 

Знаю, що тоді літстудійці при видавництві «Молодь» збирали бібліотечки 

книжок поезій, які редагував саме Володимир Підпалий. По тих виданнях, 

казали вони, можна успішно оволодівати таємницями поетичної грамоти, 

вивчати глибини живої української мови» [357, с. 131]); А. Кацнельсон («А 

редактором він був відмінним, з природженим естетичним чуттям, з тонким 

відчуттям слова») [357, с. 175]. 

Немала заслуга редактора В. Підпалого в тому, що він давав шанс 

прорватись у світ книжкам молодих і «опальних» українських авторів, хоч 

деякі з них таки заверталися цензурою і знімалися з видавничого плану. 

Приміром, він готував до друку збірку Ліни Костенко «Княжа гора», «зняту 

потім із виробництва за серйозні ідейні вади» [178, с. 126], – як зазначено в 

«Доповідній записці № 178 відділу культури ЦК Компартії України про 

деяких членів Спілки письменників України». Незважаючи на зовнішній 

тиск, В. Підпалий чесно виконував свої обов’язки, відстоюючи право на друк 

художньо вартісних творів. «Людина, наділена доброчинністю, твердо 

стоятиме на своїм високім посту і витримуватиме все, хоч би що трапилось, 

не лише терпляче, а й охоче, знаючи, що всі випадкові негаразди природні» 

[7, т. 1, ч. 1, с. 516], – це твердження Сенеки особливо вдало проектується на 

життя шістдесятника. В. Підпалий, навіть украй виснажений фізично, не 

втрачав своєї людської гідності, самодостатності; всупереч обставинам, 

культивував добропорядність, прагнув жити розумно, за неперехідними 

моральними законами, проповідуваними стоїками. 

Поет свідомо ризикував, пропонуючи до друку збірки (котрі так і не 

вийшли) своїх творчих колег-нонконформістів із цензурним застереженням 
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«неблагонадійний», і таких спроб чинив не одну, як свідчить документальна 

база: «За час роботи у видавництві „Радянський письменник” (1965–1973 рр.) 

рекомендував до видавничого плану неприйнятні для нашої ідеології вірші 

І. Калинця, В. Голобородька, В. Стуса, збірки яких вийшли за рубежем у 

націоналістичних видавництвах» [178, с. 126]. За часів Л. Брежнєва такі 

висновки представників влади кваліфікувалися як вирок, однак автор, 

незважаючи на можливий для нього несприятливий розвиток ситуації, 

свідомо стояв на своєму, не зраджуючи моральної складової поняття «сродна 

праця». Навіть не сподіваючись на успіх своєї діяльності за конкретної 

соціально-політичної ситуації, В. Підпалий слідує принципам совісті й 

здобуває моральну перемогу над системою та життєвими випробуваннями. 

Зі спогадів вдови поета Ніли Підпалої він постає у винятковій 

мобілізації духу, навіть в останній рік життя, коли мусив вести виснажливу 

боротьбу зі страшною хворобою та недоброзичливцями. А втім, залишався 

чуйним, привітним, тактовним, жадав спілкування з побратимами і 

самовідроджувався у творчій праці. У тій межовій ситуації написано його 

найкращі вірші, народжені у хвилини, які С. Пінчук влучно означив як «миті 

найвищого творчого одкровення» [357, с. 334]. Поет звертається до жанру 

елегії, в медитативних роздумах осмислює перейдений життєвий і творчий 

шлях. Однак у журливих текстах із нотами трагізму, відчуттям неповноти 

творчої самореалізації, за слушним спостереженням поета В. Коломійця, 

«нема <…> надриву, нема образи на світ… Навпаки, вірші навдивовижу 

просвітлені, печально-ніжні, зігріті любов’ю до людей» [357, с. 201]. 

Найчастіше у спогадах фігурує поезія «До зозулі», написана за п’ять днів до 

смерті митця. У ній – і гіркі емоції, і сила волі, і віра в людину, яка колись 

таки навчиться відсторонювати плинну суєту й цінувати найважливіше – 

добро, любов, самопожертву, змогу чесно померти: 

   Давно, давно, давно не чув, зозуле, 

   Навіть у снах уже твого «ку-ку»… 

   Куєш майбутнє, а летить минуле, 
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   Як мідяки у шапку жебраку… 

 

   Нехай: для нього стачить похмелиться, 

   Для мене теж що спогадати є, –  

   Земля ця ще моя, мої на ній криниці 

   І сонце, що над нею, ще моє!.. [354, с. 186]. 

Дочасно покидаючи своє земне пристанище, В. Підпалий гортав 

сторінки пам’яті, думав про вкоріненість людини в рідний ґрунт, про 

неперервну циклічність буття, тішився тим, що в непроминальній вічності 

залишає по собі гідний слід. Близьку й неминучу смерть сприймав без 

відчуття страху. Більше турбувався своїм високим обов’язком перед 

родиною, Україною, виповнений усепрощенням і трагічною любов’ю до 

оточення, готовий жертвувати собою задля гармонійної довершеності світу. 

У листі до І. Гнатюка зізнавався: «Умирати не страшно: жив я чесно, але 

жити хочеться, бо ж дітки малі маю» [457, с. 67]. Не менше болів душею за 

ненаписаними віршами – духовними дітьми. Цей факт у спогадах документує 

поет М. Малахута: «Вони вже на з’яві, живуть, нуртують там, у мозку, 

скільки їх. – Господи!.. Та що ж поробиш – забираю із собою, назавжди, 

туди, – показав очима в поля, – куди полетіли ластівки» [457, с. 256].  

Таким чином, мемуарний матеріал моделює виразний духовний 

портрет поета і редактора В. Підпалого: шістдесятник постає вольовою 

натурою – стоїком-сковородинівцем, багатогранною творчою особистістю, 

великим життєлюбом, палким патріотом і беззастережним гуманістом. 

Навіть за свій короткий земний вік він зумів творчо відбутися, гідно 

зреалізувати ідею «сродної праці», пізнати щастя. Адже «життя щасливе, 

якщо воно незмінно основується на правильному, незмінному судженні. Тоді 

дух людини ясний; він вільний від будь-яких негативних впливів, 

позбувшись не лише терзань, й дрібних неприємностей: він готовий завжди 

утримувати зайняте ним становище і відстоювати його, незважаючи на 

найжорстокіші удари долі» [7, т. 1, ч. 1, с. 512]. Зі свого змагання з 
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тоталітарною системою митець В. Підпалий, навіть попри фізичну загибель, 

вийшов переможцем, оскільки зумів піднестися над нею своїми творчістю, 

моральністю, любов’ю до людей, вільним духом. 

Вольову витримку ще одного трагічного шістдесятника В. Симоненка у 

протидії радянсько-репресивному режимові увиразнюють діалогізовані 

спогади «З матір’ю на самоті». Із розмови поетового побратима М. Сома з 

матір’ю В. Симоненка Г. Щербань проглядається суспільна роль майстра 

слова, його опір ідеологічному тиску, художнє несприйняття існуючої 

дійсності. Зважаючи на дату публікації спогаду-інтерв’ю – 1985 рік, 

усвідомлюємо наявність значних недомовок у його тексті, без з’ясування 

яких літературна біографія В. Симоненка буде неповною. Для прикладу, 

редакторського підтасування зазнали фрагменти бесіди співрозмовників, які 

торкалися демократичних процесів кількох років хрущовського потепління, 

що дали поштовх для розвитку поетичного таланту митця. Звідси – не 

визначено його функцію в русі опору шістдесятників, недостатньо окреслено 

літературні вподобання, громадські вчинки, не з’ясовано мистецьких взаємин 

у контексті тієї епохи. «Вирізані» з розмови й важливі моменти, пов’язані зі 

зміною державницького курсу, зі згортанням демократичних процесів, які в 

часі збіглися з невиліковною хворобою поета і пришвидшили його ранню 

смерть. Учасники діалогу не торкнулися участі В. Симоненка в діяльності 

Клубу творчої молоді, до якого входили також І. Світличний, А. Горська, 

М. Коцюбинська, Є. Сверстюк, В. Стус, Л. Семикіна, Г. Севрук, О. Заливаха, 

М. Лукаш, інші шістдесятники, згодом переслідувані владою. Не йдеться і 

про те, що поет долучався до організації літературно-мистецьких заходів, 

сприяв поверненню із забуття заборонених письменників, їздив Україною з 

пропагандою національної ідеї та в пошуках місць масових захоронень жертв 

сталінських репресій, як-от у селі Биківні під Києвом. 

Із розмови проступають лише поодинокі свідчення про недолугість 

політичної системи – безпаспортне колгоспне життя й тяжке соціальне 

становище селянина, перетворення нації на безлику та безмовну юрбу, 
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приниження людської честі й гідності, що знайшли вияв у Симоненкових 

віршах «Злодій», «Я», «Жорна», «Піч». Відомо, що ці твори одними з перших 

набули самвидавного розповсюдження й по-своєму сприяли започаткуванню 

руху опору 1960-х–1970-х рр. Учасники діалогу дуже обережно зауважують, 

що більшість поезій В. Симоненка були заборонені, а сприймалися вони як 

сатира на радянську дійсність. Ті ж твори, які вдавалося опублікувати, 

містили чимало редакторських спотворень у тексті. М. Сом коротко 

зупиняється на поезії «Злодій», яка стала відкритим Симоненковим 

протестом проти недолугої, безправної колгоспної дійсності, захистом 

гнобленого селянства. Про це йдеться в одній із реплік інтерв’юера, 

ілюструючи яку, він наводить рядки з вірша: «І я стверджую, що селяни 

тікають до міста не від села, а від колгоспів. Їм набридло красти у самих 

себе. Якраз про це ми знаємо гострий Симоненків вірш „Злодій”, котрий 

довгі роки був під забороною радянської цензури: 

Чому він злодій? З якої речі? 

Чому він красти пішов своє? 

Давить той клунок мені на плечі, 

Сором у серце моє плює…» [440, с. 26]. 

Учасники розмови торкаються сталінських злодіянь й гострої реакції з 

з боку В. Симоненка на оприлюднені ХХ з’їздом КПРС трагічні факти часів 

культу особи. Ганна Федорівна переповідає висловлювання внука – 

Василевого сина Олеся – про тирана, який «виліз на п’єдестал», і в цьому 

контексті коментує гострі поетові слова про тоталітарний режим в Україні: 

«Справді, Сталін не зійшов на п’єдестал, не люди поставили його, а він сам 

виліз – через віроломство, підлість, виліз криваво і зухвало, як і всі кати. 

Тепер цей тигр, що живився чоловічиною, здох би від люті, коли б дізнався, 

якою знахідкою для збирачів металолому стали його бездарні, лубкові 

пам’ятники…» [440, с. 38]. На доповнення цих слів М. Сом наводить низку 

гостропроблемних творів В. Симоненка, які викривають суспільне 

беззаконня; розмірковуючи про них, висловлює власні літературно-критичні 
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коментарі: «Які гострі і точні слова! Додаймо до них викривальну „Казку про 

Дурила” і гнівний вірш „Де зараз ви, кати мого народу?”, – і ми відчуємо 

великий біль поета і громадянина за долю свого народу. Та ще раніше був 

написаний пекучий вірш „Я”, де юний Симоненко на повний голос говорить 

про свою і людську гідність, що почала воскресати опісля смерті Сталіна. 

Цей вірш – нищівна відповідь тим сталіністам, які і сьогодні хапаються за 

втрачену владу» [440, с. 38]. Далі М. Сом розлого цитує названу поезію, 

солідаризуючись із її автором в ідейних акцентах.  

Розмова «З матір’ю на самоті» переконливо засвідчує те, як 

В. Симоненко, перебуваючи під ідеологічним пресом, усякчас прагнув до 

творчої самореалізації, шукав і віднаходив можливості для повноцінного 

розвитку. Він періодично «виривається» з бідних на мистецькі події Черкас 

до столиці, де вирує інтелектуально-творче середовище; так підтримує свій 

авторський тонус і водночас знаходить однодумців у смаках і поглядах на 

художнє слово. На початку згортання хрущовської відлиги взаємини 

В. Симоненка з владою різко ускладнюються: літератор займає позицію її 

прямого ідейного опонента, після чого зазнає постійного переслідування, а 

згодом доходить і до побиття, яке пришвидшило його ранню смерть. У 

творчості письменника марксистські критики добачають прояви 

націоналізму, його тексти жорстко цензуруються, їх не допускають їх друк. 

Митець почувається мовби в ідеологічних лещатах, а втім, не знижує свого 

творчого потенціалу.  

М. Сом і Г. Щербань у розмові про В. Симоненка зупиняються на 

досить важливій події з його творчого життєпису: в день народження майстра 

слова (і приблизно за рік до смерті), 8 січня 1963 р., у республіканському 

Будинку літераторів (м. Київ) було зорганізовано творчий вечір молодих 

авторів – В. Симоненка й М. Вінграновського, який нібито наперед 

спеціально замислювався з метою нищівної критики літераторів. Але подія 

«розгорнулася» не за планом – виявилася цікавою, неординарною, викликала 

значний резонанс у мистецьких колах.  
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З діалогу-інтерв’ю зрозуміло, що співрозмовники обоє володіють 

інформацією про цю подію, проте мати письменника уточнює цікаві для неї 

моменти, через запитання деталізує окремі епізоди. Довідуємося, що на 

заході головував М. Рильський, який і задав тон розмови, спрямувавши її в 

об’єктивно-полемічне русло. Присутній на тому вечорі письменник Б. Комар 

згодом засвідчить: «Засідання з самого початку пішло, як мовиться, не за 

сценарієм. Найперше чомусь відмовився від головування на ньому тодішній 

голова секції поезії Микола Нагнибіда (М. Сом припускає, що він злякався. – 

О. Р.). І цю роль перебрав на себе Максим Рильський. Та й саме обговорення 

відбувалося зовсім не так, як сподівалися» [198, с. 102].  

Насамперед було високо оцінено значні творчі здобутки обох авторів: 

неупереджено висловилися В. Іванисенко, Т. Масенко, Л. Коваленко, 

А. Кацнельсон, М. Сом. Стенограма вечора, згодом у скороченому варіанті 

опублікована «Літературною Україною», фіксує, що В. Симоненко читав свої 

злободенні вірші «Перехожий», «Герострат», «Злодій», інтимну лірику, які 

аудиторія сприйняла з неабияким схваленням. Товариш і мати поета кажуть, 

що це було останнє його творче піднесення. У цьому місці бесіда 

трансформується в нарис або літературне есе, в якому викладаються 

достовірні факти про добу та її характер і мінімалізується мемуарне начало. 

Як і В. Підпалий, В. Симоненко свої життєві переконання звіряє з 

моральними принципами, прищепленими родинним вихованням і 

викристалізуваними в період духовної зрілості. Моральна стоїчна 

витривалість як прерогатива життєтворчого поетового існування визначає 

осердя імпліцитного буття автора. Сповідувані ним гуманістичні цінності 

зумовлюють духовний і громадянський вибір, котрий в умовах тоталітарної 

дійсності сприймається як рятівний захист/самозахист творчої особистості 

перед загрозою деградації або знищення і, по суті, становить сутність його 

героїчного чину. 

Стосунки митця і влади нерідко прояснюються крізь призму 

щоденникової творчості. Оскільки в художньо-документальній прозі 
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шістдесятників цей жанр малопродуктивний, доречно буде скористатися 

діаріушами інших представників мистецької епохи, які не належали до 

шістдесятництва. Зокрема, інформативним матеріалом є щоденники 

О. Гончара, які фіксують сторонній погляд на зауважену проблему, чимало 

уваги приділяючи стосункам літераторів-нонконформістів із режимом, їхній 

участі в суспільному та мистецькому житті, підкреслюючи свідому протидію 

дисидентів ідеологічному тиску, прагнення молодого творчого покоління 

зберегти художню самобутність, керуватися творчою свободою.  

Щоденникові записи О. Гончара багатоаспектні й різнопланові. Крізь 

мемуарний масив тут зринає безліч проблем суспільного, націєтворчого, 

антропоцентричного, психобіографічного характеру. Втім, питанням 

шістдесятництва і подіями, що розгортаються навколо цього явища, 

літератор цікавиться глибоко і серйозно. Вони цінні для радянського класика 

як психоемоційний чинник, важливий для переосмислення себе; як такі, що 

сприяють його моральному самоусвідомленню, самоідентифікації в час 

послаблення тиску та в пору згортання демократичних процесів. Зі 

щоденників О. Гончара простежуємо погляд автора на ситуацію, що склалася 

в країні в післясталінське десятиріччя, зокрема за хрущовської відлиги. Адже 

зі зміною політичного устрою йому довелося пережити внутрішню кризу, 

поступово звільнятися від усталених стереотипів тоталітарної доби. Митець 

удається до переоцінки життєвих цінностей, витворює власні судження про 

демократичні процеси, особливо в період чергового їх згортання. Важливим є 

спостереження В. Галич: «У довоєнний час Олесь Гончар, вихований у 

радянських умовах, на засадах комуністичної ідеології, щиро вірив у 

можливості побудови найсправедливішого, як тоді говорилося, 

комуністичного суспільства, а тому, як і значна частина населення СРСР, 

довіряв владі, її керівництву, а кричущі недоліки й злочини, особливо криваві 

репресії сталінізму, ладен був пов’язати скоріше з певними прорахунками 

керівництва, ворожим оточенням СРСР, аніж із вадами політичної системи, 

що у формі диктатури Сталіна існувала в СРСР» [73, с. 130]. 
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Перші прояви опонування радянським догмам помічаємо в Гончаровім 

щоденнику 1956 р.: відомо, що якраз тоді набирає обертів хрущовська 

відлига. Однак тільки 24 вересня 1962 р. нарешті з’являються записи, які 

містять роздуми про демократичне оздоровлення суспільства: «Процеси, що 

відбуваються в суспільному житті після ХХ з’їзду, глибокі і всепроникаючі. І 

цілком природно, що певне оновлення переживає й література теж. Не тільки 

з погляду ідейного, а й з погляду літературної форми» [97, т. 1, с. 305]. Після 

цього таких зауваг про зміни в суспільному житті в щоденнику стає значно 

більше. 

Увага письменника зосереджена навколо талановитої молоді, котра 

духовно зросла за хрущовської відлиги й наразі чітко заявила про свою 

творчу і громадянську позицію. Відомий прозаїк спочатку робить поодинокі 

записи про активних представників культурного руху, згодом їхня діяльність 

набуває розгорнутих характеристик і оцінок. У цілому ж персоналії 

шістдесятників у щоденнику представлені доволі масштабно і можуть бути 

класифіковані за тими чи іншими критеріями. Так, з одними письменник 

тривалий час підтримував особисті й творчі стосунки, другим сприяв у пору 

їх переслідування, про третіх – лише знав, але не був особисто знайомий.  

О. Гончар у щоденнику називає такі імена діячів шістдесятницького 

руху: М. Вінграновський, І. Дзюба, Алла Горська, І. Драч, В. Коротич, Ліна 

Костенко, М. Лукаш, Б. Олійник, Д. Павличко, М. Руденко, І. Світличний, 

В. Симоненко, Л. Танюк, В. Стус, Гр. Тютюнник. Через контакти з ними 

митець духовно відроджувався; у свій спосіб, за прикладом письменників 

старшого покоління М. Рильського, М. Бажана, Л. Первомайського, 

М. Стельмаха, А. Малишка, у творчості переживав процес символічного 

«третього цвітіння». Близькими О. Гончарові виявилися етика й естетика 

шістдесятників, а це право на творчу свободу, сповідування національних 

традицій, заперечення суспільної фальші, захист рідної мови. 

Із початком політичної розправи над шістдесятниками О. Гончар також 

«утягується» в драматичні події. У його щоденнику мовиться про нагінки 
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інакомислячим, долучення старшого покоління письменників до «розправи» 

над непокірливими молодими, про наміри партноменклатури задіяти його 

авторитет у вихованні «надійної» літературної зміни. Екзистенційною межею 

для О. Гончара стають настійні вимоги написати розгромну рецензію на 

працю І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?», яка вже мала значний 

резонанс у суспільстві, була передана за кордон, масово поширювалась у 

самвидаві. С. Білокінь вихід цього трактату справедливо вважає 

«ідеологічною вершиною шістдесятництва», наголошуючи: І. Дзюба 

насмілився «розвести ідеального Леніна й сучасну номенклатуру, піддавши 

різкій критиці діяльність як сучасного йому московського Політбюра, так і 

його київської експозитури» [35, с. 40]. 

Гончарів «донос» на автора трактату дав би можливість виключити 

його зі Спілки письменників УРСР і в такий спосіб приглушити інтерес до 

скандальної праці, применшити її значення. «Вчора була тяжка розмова із 

А. Д. Скабою (секретарем ЦК КПУ. – О. Р.), – читаємо в О. Гончара. – Знов 

сварились про Симоненка (після сутички на Шевч[енківському] комітеті). 

Знов про Д[зюбу] – чому не виключаємо?» [97, т. 1, с. 350]. Своєю 

незговірливістю в цій ситуації О. Гончар викликав репресивні удари на себе 

– невдовзі був усунутий від членства в ЦК, звільнений із посади голови 

Спілки письменників УРСР, яку обіймав упродовж 1959–1971 рр.  

У щоденнику вміщено різко негативні характеристики тих 

функціонерів від літератури, які особливо старанно прислужували системі: 

О. Корнійчука, Л. Дмитерка, В. Собка, М. Шамоти, Ю. Збанацького, 

Ю. Смолича, Б. Чалого, В. Козаченка; цим «колегам по перу» було доручено 

цькування О. Гончара. Збірний образ письменницької номенклатури автор 

щоденників інтерпретує як віддзеркалення ідеологічної та літературної 

фальші: «Оці Собки, Моргаєнки, Шамоти – як вони ненавидять все 

талановите, як невтомно цькують та оббріхують – піна клубками летить з 

їхніх чорних ротів! <…> Далеко зайшли! Л. Н[овичен]ко вже критикує 

Зерова, Рильського. Ніхто не сміє згадати Андріяшика, Ліну Костенко… За 
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приклад нам виставляють літературні шлакоблоки Собка та інших» [97, т. 2, 

c. 147].  

Трагічне світовідчуття письменника посилюється 1965 року. Жорстокі 

репресії в середовищі української інтелігенції, арешти Михайла та 

Богдана Горинів, О. Заливахи, М. Косіва, М. Осадчого, І. Світличного 

викликали в О. Гончара важкі роздуми про суспільні події. Він опановує 

прийом філософської дискусії й через нього, фактично, реалізовує 

гайдеггерівську категорію «здатності-бути-собою»; вибудовує ланцюг 

моральних максим, що дає змогу приймати складні й визначальні рішення: 

стає на захист нонконформістів І. Дзюби, І. Світличного, обороняє інших 

переслідуваних владою літераторів, долучається до мистецьких заходів, 

зініційованих шістдесятниками. «…Там, де можна було залишатися 

порядним, Олесь Гончар діяв як високоморальна людина: писав листи до ЦК 

на захист рідної мови, підтримав опального Івана Дзюбу, категорично був 

проти виключення Ліни Костенко із лав СПУ. Та в цей час десятки патріотів 

вже сиділи за ґратами» [444, с. 66], – підтверджує нашу думку Л. Степовичка. 

У докір письменниця все ж ставить старшому колезі йому неспроможність 

остаточно позбутися ідеологічних догм, чітко заявити про свою солідарність 

із митцями, незгодними з режимом. О. Гончар, за її тлумаченням, діє 

природно, у засвоєних від народження координатах етики і моралі, але в 

конкретній ситуації цього виявляється мало. 

Гончарові спогади про шістдесятників мозаїчно вплітаються у 

віддзеркалення ним доби й мимоволі підтверджують активну присутність 

митців у суспільно-культурному житті свого часу. Приміром, схвально 

описано проведений 16 грудня 1965 р. в київському Будинку літераторів 

вечір пам’яті В. Симоненка, приурочений до 30-річчя поета (щоденниковий 

запис від січня 1965 р. трактується як мемуарний). Також увагу письменника 

привертають події в Канаді, спрямовані на захист українських в’язнів 

сумління, зокрема «демонстрація перед парламентом і рад[янським] 

посольством на знак протесту проти процесу над Дз[юбо]ю і Св[ітлич]ним» 
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(запис від 28.06.1966) [97, т. 1, с. 382]. Він із приємним подивуванням нотує, 

що «Дз[юб]ин трактат читано у Москві» й «нібито кимось з тамтешніх 

інструкторів сказано, що „есть же там правильные вещи”» [97, т. 1, с. 386]; 

водночас болісно реагує на знищений вітраж авторства А. Горської, 

О. Заливахи, Г. Севрук, Л. Семикіної, Г. Зубченко в Київському університеті: 

«В Литві знімають на фільми вітражі, а в нас їх трощать (в університеті)» [97, 

т. 1, с. 419]. 

У мемуарному ключі прочитуються щоденникові свідчення автора 

«Собору» про цькування його за «ідеологічні недогляди» в цьому романі, 

ретельно відстежені цензорами. Насправді ж проблеми, артикульовані у 

творі, з розряду тих, що актуалізувалися шістдесятниками, тож на цьому 

ґрунті стається ще одне зближення О. Гончара з митцями-нонконформістами. 

Перед В. Маланчуком, секретарем ЦК КПУ з ідеології, він клопочеться 

долею брутально викинутого зі Спілки письменників УРСР М. Лукаша, 

котрий, навіть залишившись без засобів до існування, мужньо захищав 

І. Дзюбу; домагається виходу у світ збірки опального В. Симоненка, та ще й 

із власною передмовою; бере під захист закарпатського письменника 

І. Чендея, звинуваченого в ідеологічних помилках у творах. Засуджує 

О. Гончар арешти маніфестантів біля пам’ятника Т. Шевченку в річницю 

перепоховання поета в Україні (запис від 23.05.1973): «Вчора був Шевченків 

день. І, кажуть, біля пам’ятника ввечері знов буря, квіти, крики: „Не 

допустимо сталінщини!”, й лунав спів „Заповіту”…» [97, т. 2, с. 115]; 

довідуємося, що саме О. Гончар був ініціатором узаконення 22 травня як 

свята поезії в Україні (на зразок пушкінських знаменних дат у Росії). 

Цікаво, що діаріуші письменника зауважують і таку особливу форму 

протесту шістдесятників проти системи, як участь у похоронах побратимів, 

котра певною мірою дозволяла їм не стримувати емоцій і прямо критикувати 

владу, а інколи й звинувачувати її в загибелі друзів. Зокрема, згадується про 

цькування І. Драча за виголошену на поминках поета В. Підпалого притчу, 

яка прозвучала виразним натяком на злочинні дії керівництва СП УРСР. У 
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грудневих записах 1973 р. автор «Щоденників» особливо важко роздумує над 

долею літературної молоді, безпросвітним становищем національного 

письменства в цілому, його, як видається, абсолютно безперспективним 

майбутнім: «Гине цвіт. В самому розквіті, коли б жити та працювати… 

А живим? 

Цькують Гуцала. 

Самого Григора (Тютюнника. – О. Р.) вже тягали на Київську 

організацію за те, що чимось образив Рудя чи Леваду… Погрожували 

виключенням. 

Драчеві грозять за ту притчу про глухонімого, який скручував голови 

солов’ям…  

Фактично нема й Лукаша – доконав його своїми пасквілями Мещеряк, 

брудний і брутальний тип, патологічний у своїй ненависті до укр[аїнської] 

культури…» [97, т. 2, с. 175]. 

О. Гончар усякчас щиро дбає про підтримку талановитих початківців, 

що зафіксовує, наприклад, щоденниковий запис від 23 квітня 1967 року: 

«Молодих треба й далі підтримувати, в цьому наш обов’язок» [97, т. 1, 

с. 420]. Він уважно придивляється до розвитку їхнього хисту, тішиться, що 

справджуються його очікування творчих досягнень від бунтівливих 

шістдесятників: «Іван Драч одержує Шевченківську премію. Після 

Б. Олійника ось другий такий лауреат. І обидва достойні» [97, т. 2, с. 252]; «У 

„Жовтні” № 9 новий цикл Павличка. Є могутні поезії» [97, т. 2, с. 322]. 

Літературний метр не цурається участі в спільних із молодими авторами 

творчих заходах: «У Львові. Виступали з Коротичем, Котовим, Лубківським і 

Братунем у Львівському університеті, у відбудованому після війни актовому 

залі. Все було переповнено» [97, т. 2, с. 372]. Хоч, безумовно, під опікою 

О. Гончара опинялися передусім більш-менш лояльні до правлячої системи 

автори, котрі так і не змогли до кінця вирватися з лещат соцреалізму, чітко 

заявити про свою принципову громадянську й мистецьку позицію. Зрідка в 

поле зору романіста потрапляли представники т. зв. «тихого» 
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шістдесятництва. Проте мало прописані в щоденниках інтерес і турбота про 

митців-дисидентів, представників табірної поезії, котрі на межі 1960-х–1970-

х рр. уже перебували в ув’язненні чи на засланні.  

У часи перебудови й утвердження української незалежності, коли знято 

було ідеологічну завісу, О. Гончар береться переглядати минуле. Його 

спогади про шістдесятників набувають ознак ретроспекції – описувані події 

хронологічно дистанціюються, сприймаються як історія, набутий життєвий 

досвід, чітко виформовуючи мемуарний дискурс: «Розповів Іванові [Дзюбі], 

як ще при Шелесті було створено комісію ЦК, куди ввійшли і ми з Бажаном; 

дали нам купи макулатури, якихось „листівок”, читайте, готуйтесь… Не 

знаєм, до чого. Тоді один чесний цекіст (Головко), земляк мій, ніби 

випадково обронив: „Готується ж процес над Дзюбою і його ватагою… 

Днями це буде. А Вам від інтелігенції виступити доведеться як громадським 

обвинувачам”…» [97, т. 3, с. 194]. Авторська інтерпретація подій митцем дає 

нам змогу відстежити суб’єктивний досвід О. Гончара і водночас скласти 

уявлення про історичний час, людей, психологічні й культурні коди цього 

періоду, суспільні й особистісні переконання, цінності.  

Два часові плани, які характеризують мемуарно-щоденниковий текст, 

зустрічаються й у записах про знакового в шістдесятництві поета 

В. Коротича. У своїх ранніх свідченнях про нього О. Гончар вельми 

компліментарний: трактує початківця як майбутнє національної літератури. 

Новітнє ж бачення одіозного редактора «Огонька» різко відмінне – 

негативне, осудливе. І причиною тут стає цілковитий відхід В. Коротича від 

засадничих ідей шістдесятництва, розрив стосунків із представниками руху, 

насамкінець свідоме входження літератора в чужорідне для однодумців 

молодості ідейне та мистецьке середовище. О. Гончар пише про 

антиукраїнську спрямованість поета, зокрема на посту редактора 

популярного московського журналу, що дозволяв собі агресивні нападки на 

українську культуру, літературу: «Цей слизняк Коротич знову взявся 

паплюжити в „Огоньку” письменників, яких, мовляв, надто часто видає 
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„Роман-газета”. Потрапив до списку і я. Думаю оце: хто ж він? Чого варті 

були оті його клятви у вірності довіку? І яким чином колишній твій приятель, 

медовустий шанувальник, стає відступником? Чи такий він і був, коли 

лащився, співав про „вкраїнської словесності державу?”» [97, т. 3, с. 174]. 

Відзначимо, що й суб’єктивні авторські оцінки та коментарі в мемуарному 

тексті є доволі цінними, оскільки, наприклад, допомагають укласти 

літературний портрет описуваної особи, визначити її роль і місце в 

культурному просторі своєї доби. 

Водночас щоденникові нотатки потверджують певну нетерпимість 

О. Гончара до критики, яка звучала на його адресу. Відзначимо хоч би гостру 

і болісну реакцію на полемічні висловлювання стосовно його доробку 

еміграційного вченого Ю. Шевельова-Шереха; безапеляційне відкидання 

критичних застережень ще одного літературознавця з української діаспори 

І. Кошелівця; зверхнє ставлення до мистецької позиції О. Забужко. Можемо 

припускати, що письменник так і залишився назавжди в радянських 

цивілізаційних рамках, які не допускали відкритості й плюралізму думок. 

Тож окремі свої роздуми, які дисонують із загальноприйнятими нормами, він 

тамує в собі, довіряючи тільки щоденнику, та й то із застереженням щодо 

часу оприлюднення. В цьому контексті адекватно сприймається хай і різка, 

але вмотивована оцінка щоденникового дискурсу О. Гончара, виголошена 

літературознавцем Є. Бараном: це «свідчення паралічу творчої особистості, 

яка й не думала вирватися із пастки радянських і пострадянських ілюзій, а її 

„конструктивна опозиція до влади” була нічим іншим, як конструктивним 

потуранням владі» [20, с. 220]. Хоч ми схиляємося до погляду землячки 

романіста Л. Степовички, яка слушно говорить «про прихований трагізм долі 

О. Гончара, про глибокий внутрішній трагізм» [444, с. 66].  

Справді, щоденники розкривають трагічну постать літератора й 

культурно-громадського діяча, сформованого радянською добою, якому, 

проте, в умовах ідеологічної блокади так і не вдалося сповна реалізувати свій 

творчий і особистісний потенціал. Письменник легко відчитував фальш 
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суспільної ідеології, втім, не знаходив духовних сил їй невідступно 

протидіяти. Тягаря цієї самоідентифікаційної дволикості він остаточно 

позбувається лише в жовтні 1990 р., під час студентської «революції на 

граніті», коли відверто виявляє приховувану десятиліттями власну сутність. 

 Художньо й тематично різнопланові «Щоденники» О. Гончара дають 

змогу виокремити в їхньому контексті спогадові інкрустації. Цікаво 

простежити текстуальне співжиття двох генологічно споріднених дискурсів – 

мемуарного й діарійного, їхнє художнє взаємопроникнення в системі 

симбіонта. Крізь призму цього синкретичного явища виформовується 

уявлення О. Гончара про епоху шістдесятництва, її перебіг, найвизначніших 

представників. З мемуарних украплень у щоденники складаємо бачення 

історичного часу та літературного середовища, творчих контактів 

письменника з представниками руху, а відтак можемо судити про їхню 

суспільну роль, про особливості взаємин митців із владою. 

Проблема митця й системи у добу шістдесятництва осмислюється і в 

мемуарних текстах літераторів української діаспори, котрі не були 

безпосередніми учасниками руху опору, але пильно стежили за ним. Можемо 

говорити про чималу кількість тем, які ця проблема актуалізує в їхніх 

спогадах, висвітлюючи таким чином складну мозаїку національного 

духовного буття на зламі історії. Відзначимо передусім двотомні мемуарні 

твори Ю. Шевельова «Я – мене – мені... (і довкруги)» [518] та Г. Костюка 

«Зустрічі і прощання» [211], які становлять масштабну хроніку вітчизняного 

й еміграційного літературного життя, залученими в яке були автори цих 

книг, і поміж іншого торкаються питання шістдесятництва – як рушія 

духовного розвитку материкової України. 

У мемуарах Г. Костюка тема шістдесятництва й шістдесятників 

розроблена за кількома змістовно-тематичними напрямами. Автор акцентує 

свою повсякчасну зацікавленість подіями в Україні й намагання коментувати 

ті чи інші суспільні явища, пов’язані з демократичними процесами або ж із 

їхнім згортанням; давати характеристику людям, причетним до них. Тож 
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мовиться про діяльність літератора, спрямовану на культурницьке зближення 

материкового й еміграційного українства, можливе в роки хрущовської 

відлиги; про його апеляції до громадських організацій стосовно захисту 

переслідуваних в Україні письменників; подано також інформацію самих 

шістдесятників про представників радянського літературного сегменту. 

У двокнижжі автобіографічний матеріал невіддільний від мемуарного; 

фактаж життєпису нашаровується на суб’єктивні враження, осмислювання 

тих чи інших історичних процесів, письменницьких постатей; повсякденні 

колізії та обставини інтерпретуються крізь призму суспільно-політичних 

подій в Україні радянської доби. І хоч шістдесятництво репрезентоване дуже 

скупо, адже автор не володів повноцінною інформацією, смерть Сталіна все 

ж пробила тюремні мури СРСР, і за хрущовської відлиги емігрантське 

середовище вже мало хоч якісь відомості про носіїв нової естетики в Україні: 

з’являється хистка надія на демократичне оздоровлення суспільства, 

сподівання на творчі й особисті контакти з вітчизняною інтелігенцією.  

Г. Костюк оповідає про перші за довгий час офіційних заборон зустрічі 

із земляками, які виявилися резонансними в американській діаспорі, навіть 

розбили її на два опозиційні табори, що гостро сперечалися між собою про 

потребу таких контактів. Причин сумніватися було доволі: не стерлися з 

пам’яті особисто пережиті трагічні події – насильницька колективізація, 

штучний голод, перебування в тюрмах і таборах, постійна загроза смерті, від 

якої дивом уцілів. Відтак обласкані тоталітарним режимом «гості з України» 

асоціювалися з кривдниками, носіями імперського зла, на зустрічах із якими 

годилося б улаштовувати пікети, виступи-протести. Наприклад, поет 

Б. Бойчук у своїх «Споминах в біографії» наголошує, що вважав тодішніх 

приїжджальників засланцями КДБ, мета яких – «за всяку ціну встановити 

прорадянську фракцію в діаспорі, розсварити нашу спільноту в Америці й 

послабити її» [39, с. 25]. Г. Костюк такі застереження називав «вибухом 

еміграційної дурійки» і разом з іншими емігрантами-однодумцями шукав 

дружніх контактів із материковою громадою. На думку М. Бердяєва, так 
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митець не лише «реалізовує потребу самовираження, а й може сприяти 

вирішенню проблем людини і людської долі, а також сприяти розумінню 

епохи» [32, с. 25].  

У Костюкових мемуарах згадано виступи перед закордонними 

українцями письменників В. Коротича й О. Підсухи, концерти співаків 

А. Солов’яненка і Б. Руденко, ансамблю Вірського, які єднали в одне ціле 

світове українство. Зустріч з О. Підсухою, як відзначає літературознавець, 

зайвий раз підтвердила скутість ідеологемами мислення українських митців. 

По-особливому була сприйнята зустріч з колишнім студентом автора 

С. Крижанівським, на час приїзду до США – вже знаним ученим, доктором 

філології. Г. Костюк підкреслює нестандартність його дослідницької думки в 

умовах літературної кон’юнктурщини, як аргумент наводить виконану ще в 

харківський період дипломну роботу про поета В. Чумака; відзначає властиву 

С. Крижанівському моральну принциповість, сміливість, адже, щоб іти на 

контакт з учителем – буржуазним націоналістом, треба було мати мужність. 

Їхня розмова стала проявом чесності й відваги, наукової толерантності й 

коректності; вона переконала багатьох українських емігрантів у необхідності 

відновлювати зв’язки з рідним краєм, спілкуватись із земляками.  

Зміна державного курсу з приходом до влади Л. Брежнєва негативно 

позначилася на стосунках із закордонними українцями, пригальмувала їх, 

проте повністю припинити зв’язки, як за сталінського часу, вже було 

неможливо. До такого висновку приходить і Г. Костюк: «При всій його 

(Брежнєва. – О. Р.) жорстокості проти вільнодумців і дисидентів цілковито 

прикрити контакти з Заходом йому не вдалося. Урядові чинники великою 

мірою стримували й регламентували особисті та родинні контакти, 

зменшували групові туристичні виїзди з правом вільно контактувати з 

людьми капіталістичного світу, зокрема з еміграцією. Однак вернутись до 

„закритого суспільства”, як було в добу Сталіна, вже не змогли» [211, кн. 2, 

с. 437]. Контакти відбувалися на рівні творчих зустрічей і виступів 

мистецьких колективів, хоч, звісно, під жорстким наглядом спецслужб; крім 
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того, за кордон щастило потрапити тільки «„вибраним”  письменникам, 

ученим чи журналістам» [211, кн. 2, с. 437]. Пізніші зустрічі з І. Драчем, 

Д. Павличком – за радянської влади й уже за української незалежності – 

Г. Костюк сприймає як знак єднання з українством, як процес виповнення 

національного письменства. 

Незмінний інтерес автора до минулих і сучасних мистецьких та 

суспільно-політичних подій в Україні простежуємо впродовж усієї дилогії: 

літературну історію та її персоналії він намагається задокументалізувати для 

майбутніх читачів, новітні ж твори його цікавлять і як дослідника й 

інтерпретатора літературного процесу. Однак брак художнього матеріалу для 

аналізу змушує вченого спиратися на здогади, що, звичайно ж, послаблює 

інформативну цінність його праці. Проте завжди виразно проступає тривога 

Г. Костюка за долю молодих авторів, за їхнє майбутнє, занепокоєння станом і 

перспективами літературного розвитку України.  

Уболівання за письменницьку зміну відчувається, приміром, у діалозі 

мемуариста зі знаним письменником Т. Осьмачкою. Феноменальним явищем 

бачить Г. Костюк появу на збіднілому українському літературному ґрунті 

таких обдарованих майстрів слова, як В. Симоненко, Ліна Костенко, І. Драч, 

М. Вінграновський, Д. Павличко, В. Коротич, давно очікуваних 

інтелектуалів-критиків – «великої сили аналітичної думки й громадянської 

відваги» [211, кн. 2, с. 373], як-от І. Дзюба, І. Світличний, Є. Сверстюк, але 

робить сумне застереження: «…якщо їм не постинають голови, то це буде 

значущий здобуток нашої поезії» [211, кн. 2, с. 373]. Так, і на віддалі від 

України літературознавець намагався бути корисним її культурі й хоч якось 

сприяти підтримці тих молодих митців, які намагалися виживати й творити в 

умовах тоталітарної системи. 

У спогадах Г. Костюка епоха шістдесятництва сконцентрована довкола 

1965 року, який став одним із піків репресій щодо опозиційно налаштованої 

української інтелігенції. Інформація про ті події доходила до США із 

запізненням, часто неточна, відінтерпретована російськими ретрансляторами, 
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зокрема у зв’язку з арештами московських письменників А. Синявського та 

Ю. Даніеля. Закордонна преса повідомляла про утиски свободи слова в 

СРСР, у полі зору тримаючи передусім імперський центр і оминаючи 

реальний стан речей у союзних республіках як другорядний. Проривом 

інформаційної блокади став вихід у світ швейцарської газети «Цюріхер 

цайтунґ» («Zǘricher Zeitung») (01.04.1966) і «Нью-Йорк таймс» («The New 

York Times») (07.04.1966), які містили повідомлення про арешти інакодумців 

в Україні. Відомості були неповні, – «газети назвали тільки два прізвища: 

Івана Світличного та Івана Дзюби, очевидно тому, що вони були вже досить 

знані в українській літературі і науці, чого західноєвропейські журналісти, 

гадаю, не могли не помітити» [211, т. 2, с. 404], – відзначає науковець. Ці 

скупі повідомлення дали поштовх широкомасштабній акції на захист прав і 

свобод українських письменників в СРСР, зініційованій Г. Костюком.  

Мемуарист доволі відверто й неупереджено оповідає про перебіг тих 

подій у зарубіжжі, чітко документалізуючи факти. Так, відмічено, що акція 

відбулася напередодні Міжнародного ХХХIV конгресу ПЕН-клубу, 

впливової неурядової організації, дії якої спрямовані на захист прав і свобод 

творчої інтелігенції, на її інтелектуальне співробітництво й контактування. 

Щоб привернути увагу світової спільноти до трагедії в Україні, Г. Костюк 

звертається з меморандумом на ім’я Девіда Кервера, генерального секретаря 

Міжнародного ПЕН-клубу в Лондоні, й говорить у ньому про злочинне 

придушення свободи слова в Україні. Свою думку автор координує з 

попередньою трагічною українською історією – згадкою про масштабні 

злодіяння сталінського режиму, що призвели до винищення національної 

еліти, проте основний акцент робить на радянському сьогочассі, яке винищує 

молоду інтелігенцію. Найближчими соратниками Г. Костюка у справі 

захисту шістдесятників були члени ПЕН-клубу О. Тарнавський, В. Лесич і 

Б. Бойчук. Вони разом звернулися з листами до світових представницьких 

організацій – відділу культури і мистецтва ЮНЕСКО, Американської 

академії поетів, до голови співтовариства Європейського союзу 
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письменників Дж. Віґореллі й до визнаних у світі діячів культури й 

літератури Б. Рассела, І. Сілоне, А. Міллера та ін. – із проханням підтримати 

переслідуваних митців України.  

Проведення конгресу ПЕН-клубу планувалося на червень 1966 р. в 

Нью-Йорку. Його учасницею мала стати й радянська делегація. Щоб 

привернути до подій в Україні увагу якнайширшої світової громадськості, 

підготували окрему декларацію й роздали її всім делегатам. «Крім згаданих 

світовою пресою імен Дзюби та Світличного, – пише про цей документ 

Г. Костюк, – я перелічив таких репресованих і переслідуваних українських 

письменників, мистців та діячів культури, як Михайло і Богдан Горині, 

Михайло Косів, Ігор Калинець, Михайло Осадчий, Євген Сверстюк, Панас 

Заливаха, Святослав Караванський, Анатолій Шевчук та ще кількох, імена 

яких дісталися до мого відома» [211, т. 2, с. 406]. Були в декларації й імена 

тих шістдесятників, які зазнавали тяжкого цензурного гноблення й вимушено 

«пристосувалися» (М. Вінграновський, І. Драч) або ж тимчасово «замовкли» 

(Ліна Костенко). 

Висвітлюючи ситуацію з арештами українців й підготовкою конгресу, 

автор спогадів удається до оцінки тих подій. Він роздумує про долю молодих 

українських літераторів, детально переповідає обставини перебігу конгресу 

ПЕН-клубу (13–17.06.1966 р., за участі делегацій із 56-ти країн світу, але без 

СРСР). Г. Костюк називає доповідачів форуму, інформує про їхні виступи й 

роботу круглих столів. Головним здобутком конгресу, в розумінні 

Г. Костюка, стало чітке виявлення письменницької позиції – підтримки 

репресованих колег по перу. Вже на інавгураційній сесії конгресу його 

президент А. Міллер, означуючи стан, завдання й перспективи діяльності 

клубу, акцентує на нелегкому становищі радянських письменників – арештах 

і ув’язненнях, брутальному придушенні свободи творчості. Ця теза 

прозвучала й у виступі генерального секретаря конгресу Д. Кервера, до якого 

зверталася з меморандумом українська діаспора. Він, зокрема, розповів про 

недавнє перебування в Москві, про перемовини з керівництвом Спілки 
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письменників СРСР щодо можливого їхнього вступу до ПЕН-клубу 

(ситуацію, проте, з цим означив як безнадійну). На емоційному піднесенні, за 

цілковитої суголосності з усіма присутніми, на завершення своєї доповіді 

Д. Кервер прямо став на захист українських політв’язнів: «Вважаю за свій 

обов’язок заявити, що ми не заспокоїмося доти, доки наші українські колеги, 

як і колеги в інших країнах світу, не будуть звільнені з-під репресій та 

переслідувань» [211, кн. 2, с. 412].  

Увага конгресу до репресій ще більше загострилася, коли на засіданні 

круглого столу «Письменник як громадянська особистість» із лівими 

поглядами виступив чилійський поет П. Неруда. Йому опонував висланий із 

СРСР російський прозаїк-дисидент В. Тарсіс, який «назвав Неруду сліпцем, 

що не бачить (або й не хоче бачити) соціальної і правової трагедії людини в 

СРСР» [211, т. 2, с. 413]. Ці виступи викликали гострі дискусії, що спонукало 

А. Міллера в день завершення конгресу в прикінцевому слові знову 

порушити питання розправи тоталітарних режимів над творчою 

інтелігенцією й стати на захист митців, які потерпають від насилля. Вкотре 

прозвучали імена І. Світличного, І. Дзюби, Б. Гориня. 

Чимало в спогадах Г. Костюка суто біографічного, проте чіпка пам’ять 

настільки виповнює деталями київський і харківський періоди його життя, 

що й там простежуються контакти шістдесятників із людьми з радянського 

минулого Г. Костюка, прочитуються роздуми про принизливе становище 

митця в тоталітаризму суспільстві. Зокрема, мовиться про колишнього 

однокурсника – поета-кон’юнктурника М. Шеремета, вірші якого стали 

прикладом ерзац-мистецтва, примітивним соцреалістичним кітчем. Згадує 

Г. Костюк і про Шереметів «творчий конфлікт» із шістдесятниками, зокрема 

з І. Світличним та В. Симоненком, чию новаторську поезію він «з офіційних 

позицій» розкритикував і засудив: «У її модерних, освіжених формах і 

засобах Шеремет угледів абстрактність, штучність, незрозумілість і 

хизування» [211, кн. 1, с. 176]. Відтак «радянський вискочка» став об’єктом 

висміювання в середовищі шістдесятників. Так, І. Світличний у статті «В 
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поетичному космосі» [409], взявши за основу поезії М. Вінграновського, 

І. Драча, Ліни Костенко, класиків світової й української літератури, в науково 

виваженій манері доводить необхідність повсякчасного розширення 

діапазону художнього мислення будь-якого автора як творчої особистості, 

його невпинного пошуку й мистецького самовдосконалення. Критик 

категорично не погоджується зі спрощеними підходами М. Шеремета до 

літературної творчості, вважає абсурдними його невмотивовані закиди 

молодим поетам у формалістичних новаціях. «М. Шереметові та іже з ним (у 

статті ведеться полеміка і з письменником О. Левадою. – О. Р.) можна тільки 

поспівчувати, що іншої мірки, як аршин, для мистецтва у них не знайшлося» 

[409, с. 63], – підсумовує свої роздуми І. Світличний. Розгромною для 

поетичної репутації М. Шеремета назвав цю його невмілу дискусію з 

шістдесятниками Г. Костюк. 

Але є і вельми прихильні відгуки в книзі про українських радянських 

діячів, як-от про авторитетного академіка О. Білецького. Мемуарист згадує 

його як висококласного лектора й керівника семінару в Інституті 

ім. Шевченка в Харкові, характеризує як людину культурну й 

високоморальну, називає вченим зі світовим іменем. Загадкою для 

Г. Костюка залишається те, як науковцеві вдалося здійснити свої творчі 

завдання в тих умовах; він відзначає вагомий поступ О. Білецького у рецепції 

української культури й літератури, глибоке осмислення ним національного 

літературного процесу. Те, що професор уцілів від репресій, сприймається не 

інакше, як Боже провидіння: «…ніби вища сила зглянулася над трагедією 

українського народу і на спустошене літературознавче поле послала 

справжнього вченого» [211, т. 1, с. 402]. Однією з безумовних заслуг 

О. Білецького, на думку Г. Костюка, є плекання здібної молоді, яка згодом, 

незважаючи на ідеологічні утиски, сформувала ядро української 

незаанґажованої літературознавчої науки. Це В. Іванисенко, І. Дзюба, 

Н. Кузякіна, І. Світличний, Є. Сверстюк, О. Кудін, І. Дзеверін, а також 
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М. Коцюбинська та Я. Дзира, які захистили кандидатські дисертації під 

керівництвом академіка або за його прихильної підтримки. 

Про долю професора А. Ніжинець, із якою Г. Костюк навчався в 

аспірантурі Харківського університету, він дізнається від Н. Світличної. 

Колишня студентка виокремлює її з-поміж своїх молодих викладачів як 

особливо здібну інтерпретаторку української літератури ХІХ – початку 

ХХ ст. [410, с. 432], але Г. Костюк вже сприймає її як вихованку радянського 

часу. А. Ніжинець була єдиною аспіранткою, котра вціліла від сталінського 

терору, пристосувавшись до атмосфери, в якій жила вся країна. Через багато 

літ, дізнавшись від сестри Г. Костюка, що той живий, мешкає і працює у 

США, не захотіла, проте, контактувати з емігрантом. Страх за майбутнє не 

дозволив їй відкритися й радянському дисидентові Г. Снєгірьову, який шукав 

правду про свою матір, котра могла бути свідком у справі СВУ. Цією 

інформацією володіла А. Ніжинець, але озвучити її не схотіла. Про це 

йдеться в «Набоях для розстрілу» [429] Г. Снєгірьова, де жінку названо 

«старою подругою мами». Такі реалії радянського повсякдення дають 

підстави Г. Костюку зробити висновок про «показове для психології 

безправного, рабського стану радянської людини (існування. – О. Р.) навіть 

такої суспільної позиції, як професор університету» [211, т. 1, с. 416]. Для нас 

ці матеріали цінні тим, що допомагають з’ясувати характер доби в плані 

дихотомії митець/влада й виявити роль у її перебігу ключових постатей 

шістдесятницького руху. Н. Світлична, скажімо, постає як інформатор, 

здавалось би, дрібного факту, однак у конкретному контексті вона важливий 

інтерпретатор своєї епохи. Таким чином, ретельно зібрані й структуровані 

кадри з минулого дозволили Г. Костюку скласти власне бачення середовища 

українських літераторів 1960-х рр., окреслити їхню громадянську й 

культурну позицію, простежити вимушену адаптацію до радянських реалій. 

Спогади про шістдесятників, зафіксовані в мемуарній дилогії 

Г. Костюка «Зустрічі і прощання», кваліфікуємо як об’єктно-суб’єктні: 

висвітлюючи події, явища, учасників інтелігентського руху опору, автор 
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об’єктивує добу та її характер, акцентує власну причетність до неї, але 

прагне чітко документалізувати оповідь, не допускає домислу. Письменник 

широко застосовує коментар, пряме оцінювання фактів, підкреслює 

суголосність еміграційного середовища з доктринами, виголошуваними 

шістдесятниками, засвідчує власну невіддільність від загальнонаціонального 

літературного процесу.  

Взірцем творчого самовияву в умовах цькувань і переслідувань є, на 

наш погляд, наукова і громадянська позиція літературознавця Н. Кузякіної. 

Росіянка за національністю, ввійшовши в коло шістдесятників (підтримувала 

стосунки з І. Дзюбою, Л. Костенко, М. Коцюбинською, І. Світличним, 

Л. Танюком), знайшла в собі мужність об’єктивно висвітлювати творчість 

заборонених українських письменників періоду Розстріляного Відродження. 

Її наукова увага фокусувалася на драматургії і театрі 1920-х–1930-х рр., 

передусім п’єсах знищеного системою М. Куліша, що вже само собою 

наражало дослідницю на утиски й гоніння з боку цензури. Але дослідниця 

свідомо обрала для себе цю тематичну нішу, ставши в опозицію до 

літературної кон’юнктурщини та її продуцентів, як-от О. Корнійчук і под. 

Життєва і творча доля Н. Кузякіної особливо виразно оприявнює драматичні 

стосунки обдарованої особистості і владної системи, а водночас засвідчує 

внутрішню самодостатність науковця, уміння бути неупередженим у своїх 

інтелектуальних відкриттях. Різножанрова художньо-документальна проза 

(насамперед спогади, епістолярій) шістдесятників дає змогу виформувати 

цілісний образ і цієї непересічної громадянки, дослідниці й письменниці, яка 

не втратила себе в умовах складної епохи. 

Успіх і визнання ще молодий літературознавець здобула із виходом її 

праці «Нариси української радянської драматургії» (1958–1963, у двох 

частинах). Як зазначає в спогадах С. Тельнюк, «Кузякіна – сама! – взяла на 

свої плечі колосальне завдання: написати історію української радянської 

драматургії! І написала!» [471, с. 2]. Обидві книги «Нарисів» викликали 

науковий резонанс і в основному схвальну оцінку літературної критики. Так, 
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висловлюючи своє сприйняття другого тому дослідження Н. Кузякіної, 

В. Шевчук у листі до дружини зазначає: «Купив книжку Н. Кузякіної 

«Нариси з іст[орії] укр[раїнської] рад[янської] драматургії» (1936–1960). Там 

є цілий ряд прецікавих сторінок. Це саме та авторка, що написала книгу про 

Куліша М. Загалом книга „витримана”, але часто вона над цим так 

красномовно печеться і так натякає, що я дивуюся, як її не підрізали в певних 

місцях. В багатьох місцях вона надзвичайно чесна. А це в нас рідкість» [522, 

с. 144]. Дослідниця вперше у вітчизняному літературознавстві кваліфіковано 

й системно розглянула драматургію радянської доби, вказала на її здобутки, 

але і на прорахунки та втрати, долучила до цього контексту імена знищених у 

1920-х–1930-х рр. митців, що й викликало особливе зацікавлення добре 

начитаних шістдесятників.  

Робота Н. Кузякіної над «Нарисами…» має вагоме значення не тільки 

для окреслення її літературних пріоритетів, але й зрушень у вітчизняній 

науці. Дослідниця обирає такі шляхи творчого пошуку, які резонують із 

часом короткотривалого вільнодумства; на цих ключових моментах вона й 

зближується з шістдесятниками, котрі серйозно цікавилися періодом 

модернізму в нашому письменстві, віднаходили в ньому естетичний 

фундамент для власної творчості. У свою чергу з праць Н. Кузякіної вони 

вичитували давно очікуване комплексне бачення проблеми – в жанровому й 

культурно-історичному аспектах – і об’єктивну професійну оцінку тих або 

тих літературних суб’єктів. 

У кінці 1950-х – на початку 1960-х років наукові часописи вміщують 

низку відгуків про літературознавчу діяльність Н. Кузякіної. Одним із 

найцікавіших є публікація «Напередодні історико-літературного синтезу» 

І. Світличного («Дніпро», 1964, № 2), де, зокрема, наголошується: «В її 

оцінках відсутні колінкування перед літературними авторитетами, вільні чи 

мимовільні міркування кон’юнктури, особисті смакові упередження. Про 

видатних письменників вона пише таким же тоном, як і про середніх, і всіх їх 

міряє однією критичною міркою» [412, с. 145]. Лідер шістдесятників у 
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цілому схвально говорить про «Нариси…» Н. Кузякіної, позитивно оцінює 

методологію дослідження, вміння науковця дотримуватися виваженості й 

такту, об’єктивно підходити до аналізу драматичної творчості різних за 

рівнем таланту авторів. Особливо імпонує йому неупереджений розгляд 

художньої вартості доробку О. Корнійчука, правдиві й тому сміливі висновки 

щодо ролі цього письменника в культивуванні драми. А втім, не оминає 

критик і прорахунків Н. Кузякіної, як-от: повстає проти окремих теоретичних 

положень роботи, зауважує хиби аналізу деяких творів, недоречні повтори в 

тексті, зумовлені недоглядом щодо його структурування. На погляд 

І. Світличного, більш вартісною, науково зрілою, власне авторською є друга 

книга «Нарисів…». 

Л. Танюк, згадуючи про І. Світличного, підтверджує його дружні 

творчі взаємини з Н. Кузякіною й ту прихильну оцінку, яку критик дав 

нарисам про драматургію, назвавши їх знаковою працею в тогочасному 

літературознавстві. Проте, відзначає Л. Танюк, І. Світличний тримав образу 

на Н. Кузякіну за М. Куліша: «…був незадоволений тим, що в своїй першій 

(червоній) книжці про Миколу Куліша (була потім друга, за кольором 

обкладинки ми називали її зеленою – там дослідниця переглянула деякі свої 

тези) пішла звивистою стежкою, подавши драматурга виключно як автора 

реалістичної драми „97” та ще кількох п’єс про село, не зрозумівши (відлига 

ж бо тільки починалася!) значення „заборонених шедеврів” – „Патетичної 

сонати”, „Мини Мазайла”, „Народного Малахія”, „Вічного бунту”» [125, 

с. 152]. Мемуарист вважає хрущовську відлигу тим сприятливим фактором, 

який допоміг Н. Кузякіній вирівняти свою методологічно-пошукову лінію й, 

мобілізувавши внутрішні ресурси, остаточно утвердитися в науці як цілісній 

творчій натурі. У цьому поступі дослідниці він бачить вплив І. Світличного 

та М. Коцюбинської, з якими вона тісно контактувала: їхній авторитет 

«допоміг Кузякіній позбутися ідеологічних шор і відмовитись від тези, що 

Курбас, мовляв, негативно впливав на Куліша, штовхав його на шлях 
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націоналізму, як відмовитися і від того, що Марина Ступай у „Патетичній 

сонаті” – „зоологічна націоналістка”…» [125, с. 152]. 

Близькі з оточення професора Н. Кузякіної відзначають її авторське 

невдоволення кон’юнктурними оцінками пізнього доробку М. Куліша, які 

довелося зробити, перебуваючи в інформаційному вакуумі з не повністю 

сформованою життєвою позицією. Критичному перегляду їх було піддано 

згодом; зокрема, в інтерв’ю часопису «Слово і час» (1990) науковець 

зауважила: «І коли зараз бачу червону обкладинку першої частини своїх 

„Нарисів української радянської драматургії”, що вийшли 1958 р. на основі 

дисертації, то мені соромно. Довелося перейти життя, щоб усе-таки пізнати 

істину, – що ж таке були оті 20-ті роки» [234, с. 67]. 

Кінець хрущовської відлиги ототожнюється з другим київським 

періодом творчості Н. Кузякіної, мемуарно-документальних свідчень про 

який мало. Окремі зауваги помічаємо в нечисленних спогадах представників 

покоління шістдесятників, зокрема в працях С. Тельнюка й Л. Танюка, в 

записах наукових вихованців дослідниці та в її інтерв’ю ЗМІ. Неупереджена 

життєва позиція, твердість наукових переконань спричинили корінні 

повороти в її долі. Компартійна влада звинуватила сумлінного 

літературознавця в буржуазному націоналізмі, дорікаючи працями, в яких, за 

словами М. Коцюбинської, Н. Кузякіна «знайшла мужність поставити під 

сумнів цінність еталонних радянських лідерів на ниві театру, передусім 

О. Корнійчука» [214, с. 32]. Як співробітниці відділу театру Інституту 

фольклору та етнографії АН УРСР їй закидали зв’язок із шістдесятниками, 

дослідження «ідейно хибних» авторів і творів (уже вилучених із 

літературного процесу), недостатню партійність наукової позиції, 

недооцінювання соцреалізму. Через багато років Н. Кузякіна визнає, що 

розправа з нею як творчою особистістю була особливо брутальною і 

промовисто характеризувала добу. Ось тільки один із фактів-підтверджень: 

«Я була членом редколегії двотомної „Історії українського театру”. І ось до 

розділу про драму на межі ХХ століття (він ішов за моїм підписом), не 
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питаючи згоди автора, дописали лайливий абзац про Винниченка. А щоб я 

про це не дізналася і не протестувала, мене „викинули” із членів редколегії. 

Коли я побачила готову книжку, то просто жахнулася…» [235, с. 4]. 

Ситуація ускладнилася 1967 року – після публікації у варшавському 

«Українському календарі» статті Н. Кузякіної про сучасний український 

театр і його творців. Її звинуватили у спотвореному тлумаченні 

п’ятдесятирічного шляху розвитку української радянської драматургії, 

свідомому нехтуванні керівною роллю комуністичної партії в літературно-

театральному поступі, знову ж таки – в зневазі до соціалістичного реалізму, 

політично шкідливій самовпевненості (друкувалася без дозвільних санкцій 

контролюючих державних установ). Але насправді головним «злочином» 

Н. Кузякіної в цій публікації стало нешанобливе ставлення до творчого 

набутку себелюбного і мстивого О. Корнійчука – вона ледь згадала його 

п’єси, знайшла в літературному процесі України художні речі, помітно 

сильніші за створені «патріархом» соцреалістичної драми. У результаті на 

засіданні вченої ради Інституту фольклору та етнографії (25.04.1967) 

одноголосно засудили її «негідну поведінку», а газета «Літературна Україна» 

вмістила розгромну статтю «Кому це вигідно?». Фактично, зразу Н. Кузякіну 

звільняють із роботи, залишаючи з дитиною без засобів до існування. 

Близько року потрібно було, щоб утручання й клопотання перед владою 

визнаних класиків М. Бажана й О. Гончара дали хоч якийсь ефект, і 

науковець отримала змогу (на незначну частину ставки) працювати в 

Київському театральному інституті ім. І. К. Карпенка-Карого. «Але тут і далі 

цькували, – згадує Н. Кузякіна, – причому засобами, з юридичного погляду, 

зовсім дикунськими. Так, одного разу додому надіслали папірця, з якого 

випливало, що моє річне навчальне навантаження має становити лише 125 

годин. Це було знущання, бо таким чином втрачався стаж, для чого треба 

мати навантаження не менш як 250 годин. Дійшло до того, що завідуючий 

кафедрою сказав: „А чого б вам не піти?”» [235, с. 4]. 
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На диво, морально важкий період у житті дослідниці не позначився 

згасанням її творчого потенціалу, а радше подвоїв сили й устремління. 1970 

року в Москві вона успішно захищає докторську дисертацію; незадовго до 

того – 1968-го – виходить її чергова монографія – «Драматург Іван Кочерга». 

Н. Кузякіна мовби ігнорує оточення, плідно й наполегливо працює над 

цікавими для неї науковими проектами, незважаючи на ідеологічний тиск і 

шантаж влади. Л. Танюк, який тоді мешкав у Москві, розповідає, що 

І. Світличний просив тамтешніх українців «допомогти їй захистити 

докторську дисертацію в Росії» [125, с. 152], знаючи, яких моральних 

страждань зазнала жінка в Україні. Напередодні чергової хвилі репресій 

1972 року перед дослідницею постала реальна загроза арешту, й вона 

вимушено переїжджає до Ленінграда, там зі ступенем доктора 

мистецтвознавства влаштовується на викладацьку роботу до Інституту теат 

ру, музики та кінематографії. На поставлене самій собі запитання, чи могла 

вона тоді залишитися в Києві, – відповіді не знаходить… Однак прийняте 

рішення допомогло Н. Кузякіній зберегти свободу й можливість працювати – 

у сфері «сродного» інтересу. 

Переїхавши до Ленінграда, вона не пориває особистих і творчих 

контактів із родинами українських дисидентів, зокрема підтримує цькованих 

в Україні дітей політв’язнів, яким каральні органи перекривали доступ до 

вищої освіти. Так, студенткою професорки була донька письменниці й 

дисидентки, дружини В. Чорновола Атени Пашко – Ірина Волицька, якій на 

батьківщині не давали можливості вступити до вишу. Ці події у власних 

спогадах документує М. Коцюбинська: «Коли вже після арештів 1972 р. 

Атенина дочка Ірина, дівчина талановита й морально вироблена (її, 

десятикласницею, було виключено з комсомолу за те, що вона відмовилася 

відмежуватися від матері), вирішила спробувати вступити на філологічний 

факультет Київського університету, мати привезла її до Києва й залишила в 

мене на час іспитів. Ми знали, що її обов’язково „зріжуть” на екзаменах, так 

воно і сталося, але дівчина набула досвіду і гарту» [218, с. 72]. Саме в ті дні у 
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Львові В. Чорновола, а невдовзі й А. Пашко заарештували й тримали в 

слідчому ізоляторі: через дружину чинили психологічний тиск на лідера 

шістдесятників. В. Чорновіл оголосив голодування, й тільки після цього 

А. Пашко звільнили. Тим часом Ірина «провалилася» й зі вступом у 

Горлівський педінститут, де її знання, навіть не вислухавши на іспиті, 

оцінили як «незадовільні». 

У Ленінграді Н. Кузякіна всіляко підтримувала свою здібну студентку-

землячку, морально й матеріально сприяла їй, намагаючись створити 

родинний мікроклімат. Під її керівництвом І. Волицька захистила дипломну 

роботу, а дещо пізніше – і кандидатську дисертацію. Сьогодні колишня 

вихованка Н. Кузякіної – знаний український мистецтвознавець і театральний 

режисер; у низці своїх публікацій вона розлого характеризує людські якості, 

професійну діяльність, творчі зацікавлення улюбленого викладача. Свої 

документальні свідчення І. Волицька подеколи інкрустує науковими 

сентенціями, ілюструє цитатами з літературознавчих й театрознавчих праць 

різних років, поширює біографічними вкрапленнями, почутими з перших уст 

від Н. Кузякіної й переосмисленими мемуаристкою. Це своєрідний вид 

спогадів, коли синтезується різнорідний матеріал – взаємодіють науковий 

аналіз, біографічний фактаж і власний досвід автора. Приміром, мовлячи про 

спорідненість Н. Кузякіної з шістдесятництвом, І. Волицька вклинює заувагу 

про сприйняття особи професорки студентами: одні називали її «сибірською 

язвою», інші – «залізною леді» [62, с. 34].  

Цінними для розуміння наукових підходів Н. Кузякіної до 

літературного процесу 20-х–30-х рр. ХХ ст. є спогади-спостереження 

І. Волицької над студіями дослідниці про добу Розстріляного Відродження, 

подана нею інформація про особливості збирання професоркою 

біографічного матеріалу аналізованих авторів. Чи не вперше вводиться до 

наукового обігу й довго замовчувана автобіографічна драма самої 

Н. Кузякіної, пов’язана з переходом у юному віці лінії фронту під час Другої 

світової війни й кількамісячним ув’язненням поблизу Пензи. Ця невольнича 



244 

епопея Н. Кузякіної вперше викладена у високохудожньому мемуарному 

оповіданні, вміщеному в англомовному виданні книги «Театр на Соловках» 

(1995) [236].  

Усе своє життя Н. Кузякіна була взірцем моральності вченого; 

нехтуючи ідеологічне свавілля, вона не йшла на змову з тоталітарною 

системою, зокрема в питаннях наукової об’єктивності, правди. 

В опозицію до влади відкрито стають в’язні сумління, переконані у 

своїй моральній правоті та свідомі власного екзистенційного вибору. У 

дисидентському колі серед табірного побратимства виформовується єдина 

позиція цілковитого неприйняття владних приписів, свідоме ігнорування 

ідеологічного тиску, а протидія системі з-за ґрат розцінюється як важлива 

мета духовного і морального протистояння, котре митці вважають вагомішим 

за фізичне існування. Мистецький саморух реалізовується за типовою для 

в’язнів сумління онтологічною схемою: самопізнання-самоутвердження-

самоспалення [376, с. 67], за якою проглядаються етапи творчої еволюції 

обдарованої особистості. Свобода в житті і творчості досягається через 

трагічний стоїцизм, що визначається екзистенційною формулою як героїзм 

мучеництва й окреслює буттєве поле митця. Себто тілесне ув’язнення не 

сковує духу, котрий підтримує життєвий оптимізм в’язня і дає змогу й надалі 

чинити спротив. Такий формат стосунків із владною системою відображено в 

художньо-документальній прозі М. Горбаля, Богдана та Михайла Горинів, 

Л. Лук’яненка, В. Марченка, В. Овсієнка, М. Плахотнюка, Є. Сверстюка, 

І. Світличного, І. Сокульського, В. Стуса, В. Чорновола. 

Для прикладу, В. Марченко ще в юнацтві став на захист культурної 

самоідентичності, виказавши чин громадянської мужності. Його світогляд й 

духовні цінності формувала сім’я, та вони, однак, були абсолютно не 

прийнятні в середовищі радянського суспільства. Проте інтелігентність, 

стійкі моральні принципи, християнська мораль і національне 

самовираження, з яких виросла позиція шістдесятника «бути завжди собою», 

мали надто глибоке родове вкорінення й цілком узгоджувалися з 
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гайдеґґерівським постулатом „стати тим, хто ти є”, а отже, дотримуватися 

життєвих переконань, визначених із моменту усвідомлення своєї суті. Звідси 

– розуміння себе як автора вільної дії, спроможного визначити свій 

щоденний статус не тільки в житті, а й у мистецтві.  

Уже в ранній публіцистичній статті «За параваном ідейності», 

підписаній псевдонімом Валентин Розум та згодом інкримінованій йому (на 

суді 1973 року) як злочин перед радянською владою, В. Марченко, всупереч 

усталеним твердженням про соціалістичний реалізм як провідний метод 

радянської творчості дасть цій псевдохудожній доктрині оцінку, протилежну 

до офіційної: «За всю історію свого розвитку українська література ніколи не 

знала такої кількості ницих письменників, як тепер. Ніби якийсь величезний 

вал, що довго збирав намул брехливості, підлості і жадоби, вхопив і в одну 

мить вихлюпнув оте все на колись чисте плесо нашої культури» [284, с. 6]. 

Есеїст говорить про нібито «надшкідливі» імена В. Винниченка, 

М. Хвильового, М. Грушевського, Д. Яворницького й так само «помилкові» 

твори І. Франка, Лесі Українки, з якими невідступно бореться система, проте 

вилучення їх з літературного процесу означатиме ідеологічне змізерніння 

української національної літератури. Крім того, відкинути талановитих 

авторів і їхні тексти, які вповні відповідають основному критерію мистецтва 

– художній значущості, це злочин проти культури народу.  

Безумовно, такі відверті висловлювання в 1970-х рр. сприймалися як 

прямий виклик владі. Проте вся публіцистика В. Марченка розбудовується 

навколо парадигми національного буття, екзистенції українця в умовах 

заблокованої культури й антигуманної політики, його моральної платформи. 

Підтвердження осмисленості такої життєвої позиції дисидента помічаємо в 

одному з його листів: «А своє Я в цьому житті сказати вельми важливо. Не 

піддатися оманам, тимчасовим спокусам, не злякатися. Тоді легко геть у 

всьому, навіть у смерті» [284, с. 164].  

На відміну від публіцистики, яка адресується широкому загалу, 

епістолярій сприймається переважно камерно. Однак в обох жанрах 
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В. Марченко постає цілісним, самототожним, таким, що не кривив душею, 

був усякчас послідовним у власному виборі. Його листи до матері з неволі 

свідчать про високу моральність і культуру адресанта й водночас формують 

своєрідний щоденник доби, виявляючи індивідуальну волю людини, котра 

обрала життєвий шлях свідомого опору тоталітаризмові. Такий статус буття 

інший в’язень сумління В. Стус означить «святом високого болю»: коли 

тоталітарна ідеологема домінує над людиною, – це єдино можливий спосіб 

тримати внутрішню позицію. У листі до матері від 15 червня 1978 р. 

В. Марченко, цитуючи фразу із «Дон Кіхота» про те, що «свобода – це єдине, 

за що можна і треба віддати життя», додає: «Ох, ці вартості, їх здатен 

виміряти, лише позбувшись» [284, с. 281]. І він творить, вимріює нову 

естетичну реальність; незважаючи на обставини, займається перекладами, 

пише белетристику, літературно-критичні праці. 

Для письменника важливо гідно тримати свою позицію, демонструвати 

впевненість у вчинках: «Просто: хто слідує за покликом сумління, перемагає 

– бо є Людиною. Та на це потрібно велику силу духу» [284, с. 176]. 

«Малесенька щопта» шістдесятників, що керувалася таким кредо, водночас 

сприймалася радянськими масами як несамовита, піддавалася гнівному 

осуду. В. Марченкові доводилося перебувати на екзистенційній грані між 

переслідуваннями, погрозами й допитами в кадебістських катівнях, тяжкою 

хворобою, вбивчими терзаннями матері й власною совістю, а втім, він лише 

висновує життєву максиму-правило: «Головного в житті не можна розгубити: 

моралі та мети» [284, с. 222]. Тим часом мати в’язня оббивала пороги 

владних чиновницьких кабінетів, щоб урятувати хворого сина, проте для 

нього це було найнестерпніше лихо, адже безмежно хотілося полегшити її 

страждання, та він не смів і думати про самозречення, відступництво: «Я 

завжди гордився любов’ю своєї мами <…>. Але ж не можна в біді пускатися 

берега» [284, с. 232]. 

У листах помічаємо ще дитячі враження В. Марченка, коли мати 

поставала моральним орієнтиром, остерігала його від фальші, що й склало 
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фундамент особистості письменника: «Я просто не міг бути з тобою поганим. 

Не міг напитися, бо потім завжди важко було вислуховувати докори. Не міг 

сваритись, бо знову ж неправим здебільшого виявлявся я» [284, с. 104]. Та 

вберегти матір від прикрощів (відчуваючи завжди її духовну присутність, її 

енергію) не вдавалося: «Ніколи раніше не думав, що думки про близьких 

можуть перетворитися у справжні тортури» [284, с. 155]. Син звіряється з 

ненькою думками, захоплюється її вольовитістю, стійкістю: «…ти не 

відступишся, не припиниш» [284, с. 68], утім, над особистим, таким, що 

стосується приватної сфери й душі, він значно вище ставить категорію 

незламності духу: «Але молю, заклинаю: не треба ні принижень, ні згадок 

про листи. Пам’ятай, останнє слово за мною» [284, с. 68]. У цьому – твердість 

його характеру, вічне і невмируще Шевченкове «мучусь, караюсь, але не 

каюсь». 

Від одновимірності тюремних буднів, лихих ударів долі митець 

рятується гумором та іронією, наприклад: «Потрібно було ще в дитинстві 

придбати швейну машинку. Тоді я б зміг знайти себе і пошити для 

(закреслено, але можна розібрати: Радянського Союзу) багато-багато торб» 

[284, с. 80]; закликає не цуратися комічного й рідних: «А поки що 

захищайтеся гумором. Принаймні для мене це – рятівне коло в хвилях 

житейського моря» [284, с. 77]. М. Коцюбинська пише про вміння свого 

побратима безвідносно до обставин триматися незалежно, з іронією 

сприймати дійсність як про «інтелектуальний камуфляж, що згладжує, 

маскує, інтелектуалізує езопову мову, таку органічну для цього листування» 

[284, с. 106]. 

Про іронію як протидію зовнішнім впливам, спосіб відмежуватися від 

них слід говорити й у зв’язку з епістолярієм І. Світличного. Шістдесятник 

негативні емоції вчився гасити прихованими, а то і явними кпинами над 

абсурдною дійсністю, рясно насичував ними свої кореспонденції до дружини 

Леоніди й сестри Надії. Скажімо, прибувши на заслання, він сповіщає 

дружині про свій побут: «Квартира непогана, окрема, двокімнатна [кімната з 
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кухнею] (очевидно, з урахуванням твоєї майбутньої присутності. Як бачиш, 

радянська влада дбає про своїх заблудних синів, і я, зворушений такою 

добротою, подумав á la Козьма Прутков: „Плюнь в очі тому, хто каже, що 

радянська влада не гуманна”)» [411, кн. 2, с. 160]. А вже в іншому листі 

відверто саркастичне: «Живу помаленьку – що день, то ближче до 

комунізму» [411, кн. 1, с. 93]. Таким чином, іронія – це органічний 

самозахист і водночас засіб нападу, протидії владі, що в цілому притаманне 

невільничому епістолярію літераторів-арештантів.  

Іронічне реагування на вбивче довкілля спонукає в’язнів сумління 

ставати оптимістами. Таку ідею сповідує В. Марченко, за будь-якими 

життєвими обставинами він бачить знак позитиву: «Мене ніщо не навчило 

так, як тюрма. Політика, філософія, література пізнаються тут у нових 

вимірах. По-новому починаєш розуміти людей» [284, с. 88]. Моделюючи 

образ світу, митець наповнює його вірою в тимчасовість і скороминущість 

труднощів, переконує в цьому найближче оточення, воліє залишатися 

бадьорим духом, твердим і непоступливим перед випробуваннями. Він 

довіряється власній моральній правоті, покладається на внутрішні духовні 

резерви, що є виявом життєвої позиції оптимістичного стоїцизму.  

Такими ж оптимістами-стоїками були й інші в’язні сумління. Зокрема, 

І. Світличний прагне свої дії узгоджувати з внутрішніми настановами і 

знаходити можливості повноцінної реалізації незалежно від зовнішніх 

обставин, а відтак: «…на долю нарікати не доводиться; як кажуть, в теплій 

кумпанії й жити добре. Тим паче, що я невиправний оптиміст» [411, кн. 1, 

с. 168]. Це твердження не раз повторюється у в’язничному епістолярії 

літератора. Перегуки з ним добачаються і в кореспонденціях В. Чорновола: 

«Як завжди, я невиправний оптиміст, що й рятує мене на вітрах долі, не 

даючи геть обізлитися на світ і людей і втратити рівновагу. Своїм 

становищем надто не переймаюся, більше жалію рідних і близьких, яких 

нагородив нелегкою долею. Чую себе, однак, на своєму місці…» [510, т. 4, 

кн. 2, с. 500]. До схожих світоглядних орієнтирів приходять, як засвідчують 
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їхні листи, і Б. Горинь, І. Сокульський, В. Стус. Табірне побутування стало 

для них вишколом духовної мужності, особистісного переплавлення, коли 

несуттєве, дрібне в людині відсіюється, а вся її енергія скеровується на 

досягнення мети, яка наповнює життя сенсом. Звідси й розуміння того, як 

слабосилому В. Марченкові вдалося стати людиною крицевої волі, 

незламного духу, хоч він ніколи не вважав себе героєм, жив просто, без пози 

й манірності. 

Факти підтверджують, що взаємини митців – в’язнів сумління на тлі 

гострої протидії вільної особистості тоталітарній системі розбудовувалися на 

цілковитому спротиві й упередженості щодо дій влади та спрямовувалися на 

повсякчасне утвердження духовної рівноваги, формування буттєвої повноти, 

що сприймалася ними як першооснова повноцінного життя і протиставлялася 

фізичному поневоленню. Творча праця і надзусилля, щоб убезпечити її 

результати, видавши статтю, книгу, словник, – ось була їхня переможна 

відповідь комуністичним руйнівникам людського духу. Водночас, за 

влучним спостереженням Х. Арендт, «самозосередження супроводжувалося 

рішучим послабленням інстинкту самозбереження» [11, с. 365], що нерідко 

ставило шістдесятників на тонку грань між життям і смертю. Проте фізичне 

існування для них не мало самоцінного значення, якщо не сприяло 

просуванню шляхом боротьби і творчості.  

Звернімося до невольничих записів «З таборового зошита» В. Стуса, 

зроблених під час перебування автора в таборі особливо суворого режиму 

ВС-389/36 у селі Кучино Чусовського району Пермської області. Дванадцять 

нотаток, не пов’язані тематикою, хронологією, інколи не вельми прозорі за 

змістом, з’явилися як виклик і зухвальство з боку письменника: «Спроба 

щоденника в таких умовах, – пише В. Стус, – спроба відчайдушна: таких 

умов, як тут, люди не пам’ятають ні з Мордовії, ні на чорних зонах (йдеться 

про штрафний ізолятор. – О.Р.), ні з Сосновки» [499, т. 5, с. 494]. Він був 

свідомий того, що кожної миті каральні органи можуть записи вилучити, а 

його самого кинути до карцеру, проте страх не пересилював енергію вітаїзму. 
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Уперше таборовий нотатник В. Стуса був видрукуваний за кордоном – 

у листопадовому числі «Сучасності» за 1983 рік, – згідно з оригіналом 

рукопису, який підготувала Н. Світлична. Як пробивалися на волю ці поетові 

аркуші, – довго залишалося таємницею, але нині відповідь маємо завдяки 

співкамерникові митця В. Овсієнку. У розділі книги «Музей у Кучино – 

совість Росії» він повідомляє про свою участь у роботі наукової конференції 

«Музеї і виставки „Меморіалу”», яка відбулася 3–6 жовтня 2000 р. на 

території колишнього табору ВС-389/36, а тоді – меморіального музею 

політичних репресій і тоталітаризму «Пермь-36». Серед її учасників були 

представники різних національностей, колишні в’язні радянських таборів, 

їхні родичі, журналісти, дослідники. Запросили на форум і подружжя 

литовських дисидентів – Б. Гаяускаса й І. Гаяускене. Баліс упродовж 

тривалого часу відбував покарання в Кучино, близько знав В. Стуса, адже 

сидів із ним в одній камері. Ірена приїздила на нечасті дозволені побачення з 

чоловіком і добре розуміла, що тут за «клімат» таборового життя. Через 

багато років вони зізналися, що долучилися до виходу у світ Стусових 

нотаток. Переданий із зони маленький пакетик згодом набув неабиякого 

резонансу в демократичному світі. У своїй книзі В. Овсієнко розповідає, як 

на його інформацію про те, що в Україні опубліковані таборові записки 

В. Стуса, несподівано відгукнулася із заявою І. Гаяускене. Ось фрагмент 

їхньої розмови:  

«Баліс Гаяускас пояснив. У першій половині 1983 року ми сиділи з 

Василем Стусом у 20-й камері. Мені передбачалося побачення. Ці аркушики 

я взяв у нього, скрутив разом із своїми папірцями і сховав. Я не знав, що в 

них. Та й не було часу і можливості дивитися. Я припускав, що це вірші. І 

разом зі своїми текстами передав їх на побаченні своїй дружині.  

Ірена Гаяускене. Пакетик був тонкий, як спиця, тому що папір був дуже 

тонкий. Такий папір я купувала Балісові в Каунасі в аптеці. 

 Це було влітку 1983 року – у червні чи липні. Я після побачення 

заїхала в Москву і віддала цей пакетик московським дисидентам. Приїхавши 



251 

додому, я написала листа Балісові, що в мене все гаразд. Тому що в мене в 

потязі могли зробити обшук» [330, кн. 2, с. 291]. 

В. Овсієнку, який навесні 1984 р. півтора місяця перебував зі Стусом в 

одній камері, було відомо про кількаразову передачу його текстів за межі 

кучинської зони. Один із виходів (так мовою в’язнів називався цей процес), 

як з’ясувалося, забезпечило литовське подружжя: «Тепер я знаю, що це було 

через Вас, – продовжує колишній дисидент. – Цей пакетик потрапив у 

Німеччину до члена Української Гельсінської групи Володимира 

Малинковича, який працював тоді на радіо „Свобода”. Він передав його до 

Нью-Йорка Надії Світличній» [329, с. 293]. 

Закордонне оприлюднення в’язничних записів мало для мужнього 

поета фатальні наслідки. «За передачу і публікацію нотаток „З таборового 

зошита”, – зауважує його син Д. Стус, – Василя Стуса додатково покарано 

роком камери-одиночки зі зниженням норми харчування» [450, с. 330]. За 

митцем нещадного стежили, відбирали будь-що написане – і переклади, і 

вірші; у цьому каральному шабаші безповоротно зникла його остання збірка 

– «Птах душі». 

У щоденниковому нотатнику «Із таборового зошита» В. Стус скупими, 

уривчастими фразами окреслює власне бачення проблем української 

бездержавності, нав’язуваної метрополією національної меншовартості, 

занепаду української культури, зокрема жалюгідного стану сучасного 

письменства, повної безправності політичних в’язнів, свавілля наглядачів та 

їх верховодів. «Весь контекст „Таборових зошитів”, – справедливо відзначив 

у спогадах про поета Є. Сверстюк, – це болісні роздуми над причинами нашої 

національної трагедії, над нашою історією і культурою – в минулому і 

сучасному» [318, с. 196]. Біль відчувається в кожному авторському слові, 

адже тільки внутрішніми стражданнями, кинутий за ґрати, він міг хоч якось 

компенсувати власну неспроможність дієвіше впливати на суспільні процеси, 

боротися іншими методами.  
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Завжди прямий у своїх судженнях В. Стус кидає докір українській 

інтелігенції, яка мала би стати рушієм у вирішенні питань національної 

історії, культури, проте, контрольована цензурою і владою, поводиться 

безхарактерно і є просто-таки неспроможною впливати на жодні процеси, 

ухиляється від розв’язання життєво важливих для нації проблем, свідомо 

зрікається духовних пріоритетів. Її роль у радянському тоталітарному 

суспільстві упосліджена: відсутність життєвої позиції, перебування в 

постійному страху, знеособленість думок і дій, творча яловість. «Власне, чи є 

українська інтелігенція? – риторично запитує поет. – Думаю, або її немає 

взагалі, або вона все молода і все недозріла. Вона втратила свою якість або 

ніколи її не досягала. <…> Введена в систему держави, ця інтелігенція не чує 

жодного обов’язку перед народом, який так і не забув свого індивідуального 

обличчя. Він теж многоликий янус, радянський Світовид. Це інтелігенція 

офіціозу, прагнучи жити, простує до безславної смерті, ми, в’язні історії, – 

ідемо в життя (коли тільки воно прийме нас – життя, через скільки 

поколінь?)» [449, т. 4, с. 498]. Своїми гіркими роздумами й запитаннями без 

відповіді В. Стус ще більш увиразнює психологічний портрет людини в стані 

«тривання на межі», шлях якої до власної голгофи вмотивований, 

виправданий, оскільки жертовністю компенсується неможливість за 

конкретних умов повноцінної самореалізації. 

Історія і література, за щоденниковими свідченнями В. Стуса, є 

взаємопов’язаними чинниками культурного поступу нації, які виявляють 

тяглість століть і поколінь, засвідчують взаємоперебіг історико-культурного 

буття. Без правдивого висвітлення історії неможливий повноцінний розвиток 

і літературного процесу. Однобока, викривлена, відретушована під ідеологію 

правлячої влади історія народу – це шлях до занепаду, початок незворотних 

процесів у духовній сфері, старт до звиродніння мистецтва. Правдива наука 

про минувшину неможлива, якщо не інформує суспільство про носіїв 

української національної ідеї, а їхні праці відкидає як шкідливі або ворожі. 

«Що таке українська історія – без істориків, коли нема ні козацьких 
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літописів, ні історії Руси, ні Костомарова, Марковича, Бантиш-Каменського, 

Антоновича, Грушевського» [449, т. 4, с. 496], – із розпачем констатує 

В. Стус.  

Розмірковуючи про неповноту українського літературного процесу, 

письменник зауважує ті ж самі хиби: несправедливо забуті й заборонені 

імена, твори, а натомість – армія придворних писарчуків, далеких від 

розуміння художності: «Яка може бути література, коли вона не має доброї 

половини авторів? І авторів першокласних – таких, як Винниченко, 

Хвильовий, Підмогильний. Ось і маємо прозу колгоспних підлітків – один 

співучіший за другого, один солодший за другого» [449, т. 4, с. 496]. 

Примітивізм і профанація у священній для нього сфері художнього слова 

змушують В. Стуса констатувати як факт «набір холуїв від літератури, 

обозних маркітанток естетики» [449, т. 4, с. 496], а відтак оприявнити 

власний хвилинний розпач: «Воістину, сказитись легше, аніж буть собою, бо 

ж ні зубила, ані молотка» [449, т. 4, с. 496]. Митець підсилює свої думки 

поетичними автоцитаціями – віршем «Отак живу: як мавпа серед мавп» зі 

збірки «Зимові дерева», таким чином ускладнюючи метажанровий вимір 

тексту: 

Отак живу: як мавпа серед мавп 

Чолом прогрішним із тавром зажури 

Все б’юся об тверді камінні мури, 

Як їхній раб, як раб, як ниций раб. 

Повз мене ходять мавпи чередою, 

У них хода поважна, нешвидка. 

Сказитись легше, аніж буть собою, 

Бо ж ні зубила, ані молотка [449, т. 1, кн. 1, с. 62]. 

Доступ до сучасної йому літератури В. Стус мав через періодику, яку 

в’язням дозволялося передплачувати. В основному читав «Иностранную 

литературу», яка друкувала й твори високохудожні. Розумів, що українські 

видання цензура тримала під значно жорсткішим контролем, а тому відсоток 



254 

низькопробності там був нестерпним. «Власне і читати нічого, – виказував 

своє здивування, розчарування й роздратування, – хоча ми в камері дістаємо 

читати (В. Бєлова, Ч. Айтматова й ін.), то в українській – нема нічого 

абсолютно» [449, т. 4, с. 495]. Українське літературне поле уявляється 

В. Стусові пусткою, могильником талантів: «Культ бездарних Яворівських, 

їхній час, їхня година» [449, т. 4, с. 495]. Безумовно, що оцінки ув’язненого 

шістдесятника в чомусь гіперболізують ситуацію літературної безвиході в 

Україні, позначені суб’єктивним баченням та емоційністю, але рації в них 

достатньо: офіційне тодішнє письменство не відповідало жодним канонам 

краси і гармонії.  

Промінь надії все ж асоціювався з авторами, позначеними цензурою як 

безідейні й відстороненими від друку й читача: «Талановиті автори або 

мовчать (як Андріяшик), або займаються бозна-чим (скажімо, Дрозд чи 

Шевчук). Ліна Костенко прохопилася кількома талановитими книжками, але 

так і залишилася на маргінесі сьогодення-безчасся. Бо не її час» [449, т. 4, 

с. 495]. Про інших літераторів В. Стус говорить із сумом як про таких, що не 

склали іспити на зрілість: не так давно своїми творами вони здійснили 

революцію в поезії, а тепер попливли за течією соцреалізму: «Бо не час 

Вінграновського. Бо не час Драча – капітулянта поезії. Час визначає кожного 

митця на волячий терпець, на опір. Коли почали тягнути жили – найперші 

упокорилися талановиті» [449, т. 4, с. 495]. Невтішні думки дисидента і про 

творче пробування І. Дзюби, який загубився в часі, втратив полемічно-

інтелектуальний потенціал, з яким увіходив у літературний процес. Ця 

зламана молодь, в уявленні В. Стуса, навряд чи вже зможе випростатися на 

повний мистецький зріст, потрапивши в ідеологічну пастку: «Бо час твій, 

Іване (звертання до І. Дзюби. – О. Р.), минув. Бо неможливо сьогодні писати 

про Вінграновського, поета початку 60-их років. Зрештою, і сам Дзюба – то 

критик початку 60-их років. А в 80-их – вони чуються не в своїй атмосфері. 

Вони викинені із свого часу напризволяще» [449, т. 4, с. 495]. 
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Цікавою в щоденнику є закцентована В. Стусом літературна полеміка, 

спричинена листом Д. Павличка до Ю. Бадзя, в якому порушувалося питання 

стосунків митця і влади в тоталітарному суспільстві. Передісторія її така, що 

в одній із публікацій у «Литературной газете» (від 01.09.1976) Д. Павличко 

веде мову про І. Франка як борця з українським буржуазним націоналізмом. 

Ю. Бадзьо відреагував на цю тезу листом (від 04.09.1976), зауваживши: 

«Звертаючись до величезної аудиторії, у тім числі і в Україні (Ваше есе, 

зрештою, непогане – в ньому є живий тон), Ви, Дмитре Васильовичу, не 

наважилися сказати людям щось конкретнішого про місце І. Франка в 

ідеології та практиці української національно-визвольної боротьби, проте не 

обійшлися без спекулятивних фраз про „українських націоналістів і 

шовіністів” – фраз, які нинішньому читачеві (не тільки рядовому!) 

рекомендують І. Франка в цілком спотвореному світлі» [187, с. 198]. Тут-

таки Ю. Бадзьо розвінчує викривлене тлумачення Д. Павличком доробку 

Каменяра, пропонує розглядати творчість останнього у руслі світових 

літературознавчих і філософських учень, вважає, що інтерпретації, подібні до 

аналізованої, зумовлюють сприйняття значної частини представників 

національної культури як меншовартісних. Зрештою, будь-які публічні 

спекулятивні вигадки про український буржуазний націоналізм ідуть не на 

користь українській справі, руйнують «здобутки української праці, у тому 

числі те, що спромагається збудувати хитренький український патріотизм 

загумінкового ґатунку» [187, с. 199]. Обурливий лист без особистого 

звертання Д. Павличко написав у відповідь 17 вересня 1976 року. У гнівному 

тоні полеміки, не реагуючи на висловлені зауваження, він звинувачує 

Ю. Бадзя в розпалюванні міжетнічної ворожнечі, прирівнює націоналізм до 

фашизму. «Якщо я виступав і виступаю (і виступатиму) проти ідеології 

українського націоналізму, то це не спекуляція, як думаєте ви, а чиста й 

правдива ненависть до хуторянського в суті своїй, антигуманного, як всякий 

інший національний фанатизм, що був чужий Шевченкові і Франкові» [187, 

с. 200], – наголошує Д. Павличко.  
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Як вказує у спогадах С. Кириченко, дружина Ю. Бадзя, В. Стус 

ознайомився з обома листами 1979 р. у своє коротке «intermezzo» між двома 

арештами. Проте відгукнувся на них значно пізніше – в таборовому 

щоденнику, датованому 1982 роком. Він поновив у пам’яті причину 

конфлікту, проте зосередився на реалії «вертикальної труни» (вислів 

В. Стуса) – асоціоніма мордовських таборів, в яких карався Ю. Бадзьо; 

зіставив «способи життя» обох епістолярних дискутантів. «Бадзьо був 

репресований як автор націоналістичної роботи „Право жити”, – пише 

В. Стус. – Націоналістичної тому, що, за Бадзем, кожен народ має дихати, а 

не животіти під імперіальною кормигою. Цікаво, як почуває себе Павличко 

тепер, коли Ю. Бадзьо в неволі?» [449, т. 4, с. 495–496]. 

Наголосимо, що листовний «двобій» письменників відбувся 1976 року, 

а не 1978-го, як припускає В. Стус. Згадана ж ним праця Ю. Бадзя «Право 

жити» (1972–1979) [15], котра дає оцінку марксистській теорії комунізму з 

позицій національної специфіки буття народу й викриває ідеологічний тиск 

на суспільство як шлях до знеособлення культурного поступу особистості, на 

той час була добре відомою, частинами поширювалась у самвидаві, а з боку 

офіційної критики тлумачилася як ідейно ворожа. Під час судового процесу її 

автор відхиляв усі наполягання каральних органів зректися власних 

переконань, свідомо обираючи шлях у неволю як єдино можливий спосіб 

залишитися собою. Зрозуміло, що Д. Павличко виявився тоді по інший бік 

політичних барикад, хоч через певний час він і немало прислужився 

українській національній ідеї. А втім, і досі життєва позиція і творчість 

літератора у 1960-х–1980-х рр. викликають різнорідні судження. Так, 

С. Кириченко, шукаючи відповідь на поставлене у Стусовому таборовому 

зошиті питання, залишається дуже категоричною: «І коли Василь закінчує 

мову про листи Бадзя – Павличка словами: „Цікаво, як почуває себе 

Павличко тепер, коли Ю. Бадзьо в неволі?” – то, думаю, не тільки 80-ті роки 

Юркової неволі, коли в’язень був далеко поза орбітою Павличкових 

почувань, а й 90-ті, як вони постійно бачилися, спільно вирішували різні 
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партійні справи, і ні разу в Дмитра Васильовича не виникло потреби згадати 

той „інцидент”, – і є відповідь на Василеве запитання» [187, с. 201].  

Напевне, Д. Павличко в інший спосіб шукав можливостей розкаятися 

за нестійку (не свою) позицію в умовах ідеологічного тиску на інтелігенцію. 

На шляху до духовного очищення він завдавав собі моральних тортур 

(відомих тільки йому), відчуваючи глибоку провину перед незгодними, які 

пройшли дорогою стоїчних випробувань. Болісні переживання поет зводить в 

онтологічну площину, оприявнюючи їх як катарсис художнім словом. Такою 

бачиться поетична збірка «Покаянні псалми» (1994), в якій митець спромігся 

визнати власні помилки, висповідатися перед поколіннями і власною 

совістю, розкаятися в угодовстві із системою. Це і є, на нашу думку, його 

запізніла спокута перед Ю. Бадзем і цілою дисидентською генерацією. 

Безумовно, домінує в таборових нотатках В. Стуса екзистенційна 

проблематика, яка стосується різних аспектів буття української нації й 

водночас декларує життєву позицію літератора. В. Овсієнко відзначає, що в 

переданих із зони на волю кільканадцяти аркушах «вибухова сила була 

такою, що погубила самого Василя» [329, с. 294]. Цілком ймовірно, що 

письменник передбачав такий наслідок, але жага опонувати системі, як уже 

мовилося, була в нього вищою за самозбереження. Щоденниковими 

записками «Із таборового зошита» поет довів уміння абстрагуватися від 

гнітючих реалій існування, віднаходити внутрішній потенціал для творчості, 

яка була прямим свідченням незламності духу особистості, котра кинула 

виклик системі.  

Безпорадність митця в тоталітарному суспільстві, його приреченість на 

фізичне знищення відтворює збірка «Елегії для сина» М. Івасюка, сповнена 

трагічних батьківських спогадів-переживань, зумовлених загибеллю сина – 

відомого українського композитора, поета-пісняра В. Івасюка. За внутрішній 

нонконформізм і яскраво виражену національну позицію дослідники 

справедливо відносять творця «Червоної рути» до когорти шістдесятників. 

В. Івасюк не входив у тісне коло незгодної з режимом інтелігенції, не брав 
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безпосередньої участі у правозахисних процесах, однак його активна творча 

діяльність гармоніювала з ідеями інакомислячої молоді й виразно 

ілюструвала неприхований спротив ідеологічній кон’юнктурі. Проукраїнські 

погляди щедро обдарованого митця дисонували з його комсомольськими 

обов’язками або ж культурними «держзамовленнями», приміром, на оперу 

«Прапороносці»; водночас він свідомо популяризував національну культуру, 

категорично не йшов на будь-яку співпрацю із владою, що, врешті, призвело 

до трагічної загибелі – знищення органами КДБ. 

Письменник М. Івасюк більше відомий читачам як автор історичних 

романів «Балада про вершника на білому коні», «Лицарі великої любові», 

«Турнір королівських блазнів». Є в його доробку й документальна повість 

«Монолог перед обличчям сина» – начерк мистецького життєпису навічно 

молодого поета-пісняра. Окрему сторінку художньої спадщини літератора 

становлять поетичні спогади, що звучать як болісний реквієм по втраті сина і 

знаходять вияв у збірці віршів «Елегії для сина».  

Відзначимо, що віршова мемуаристика – явище доволі рідкісне в 

українському й світовому письменстві. В основному з’являються такі твори 

унаслідок особливих емоційних переживань автора, спричинених тими чи 

іншими фатальними подіями. Цю думку висловлює, зокрема, 

літературознавець Ю. Ковалів, підкреслюючи, що «спогади вживаються і як 

жанр лірики, коли відтворюється душевна рефлексія на події минулого, 

важливі для ліричного героя» [254, т. 2, с. 426]. До прикладу, назвемо ліричні 

автобіографії Б. Лепкого «Спогад» («Сумне осіннє сіре пополудне…»), 

Ю. Клена «Прокляті роки», В. Сосюри «Розстріляне безсмертя», М. Бажана 

«Уманські спогади».  

Цикл «Елегії для сина», який входить в однойменну збірку М. Івасюка, 

містить близько тридцяти віршів, написаних здебільшого після загибелі 

Володі. Творилися вони паралельно з документальною повістю «Монолог 

перед обличчям сина» і постають її органічним поетичним відгалуженням. 

На цей факт звертає увагу близький товариш М. Івасюка, літературознавець 
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Б. Мельничук: «Повість і цикл взаємодоповнюють одне одного, і тому не 

було б несподіванкою, якби в майбутньому вони з’явилися під спільною 

обкладинкою» [293, с. 153]. Якщо в прозовому «Монолозі…» батько 

простежує творчу еволюцію В. Івасюка, пише про його успіхи і визнання, то 

поетичні присвяти сповнені болю, невимовності втрати і водночас безмежної 

любові до сина. Вони підтверджують тривання неперервної розмови між 

двома рідними душами, одна з яких – у позасвіті.  

«Родина Івасюків тяжко загоювала рану втрати, – з болем згадує один з 

улюблених учнів М. Івасюка, буковинський поет В. Вознюк. – Та й чи 

загоїла? Покійного нині Михайла Григоровича у той страшний час великою 

мірою врятувала поезія. Свій біль він передавав поетичним рядкам» [61, с. 4]. 

А отже, цикл поставав як миттєва реакція на фатальні обставини батькового 

розпачу, звучав як тренос, уподібнювався до народних голосінь. Його 

ліричний герой вірить у магічну силу слова, здатну оживити дорогу людину, 

хоч би в такий спосіб повернути її до життя. Компонування окремих творів 

циклу – вільне, речитативне; це в основному неримовані й різноскладові 

вірші, співвідносні з уснопоетичною традицією: 

               Тепер я викричуся в ці рядки 

 на почорнілому папері, 

 аби вони, незграбні й кволі, 

 ввібрали 

 в свої обвуглені слова і звуки 

 мої нестерпні болі 

 й хоч крапельку розпуки [168, с. 46]. 

Перебуваючи на самоті зі словом, батько-письменник віддається 

душевним мукам, каже про свою внутрішню неспроможність змиритися із 

ситуацією, про власну готовність до самопожертви. Крізь найпотаємніші 

закутки душі пробивається його зболена мова: 

Куди ж нам сховатись –  

Мені й моїй тузі –  
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Від згадок, як птахів  

На темнім галуззі, 

Й людей, що спитають: 

– Де ж син твій чудесний, 

Що в нашому серці 

Розбуджував весни [168, с. 45].  

А втім, зневажаючи смерть, батько відсторонює час для того, щоб 

«марити у казці, злеліяній тоді, коли я йшов, сп’янілий від утіхи, твоїм 

життям» [168, с. 54]. Спогади якоюсь мірою стають для чоловіка рятівною 

окрушиною, за яку він тримається, щоб уберегтися від остаточної зневіри: 

«Живу у німоті затятій, у спогадах, як в рідній хаті, приречений стояти на 

вітрах, самітний і чужий, неначе хворий птах» [168, с. 50] («Кому повім 

печаль свою»). Щемливі душевні рефлексії відтворюють у його уяві радісні 

моменти співіснування із сином: вони, «немов фіранки білі у сутінках, 

ворушаться в мені» [168, с. 57], – читаємо в поезії «Елегія». У такі моменти 

душею зламаний герой, «розбитий, безпорадний, наче тінь», 

самовідроджується, стає спроможним іти «крізь спогади до сина» [168, с. 51], 

відчувати зв’язок із ним. Світлий образ сина у книзі протиставляється тій 

непроглядній безодні, яка поглинула його, тій безвиході, що мучить живих.  

Ліричний герой циклу у руслі фольклорної традиції, анімістичних 

уявлень про язичницьку світобудову, спостерігає домислений образ сина в 

довкіллі, у предметах і явищах живої та неживої природи – сонця, місяця, 

неба, весни, рослинного світу. Він дошукується способів переходу в інший 

духовний вимір, де син міг би стати «співом пташки, / А чи струною бджілки, 

/ Чи дзюркотанням річки, / Чи шелестінням гілки» [168, с. 47]. 

Неспроможний повірити у смерть свого родового пагіння, батько відсутність 

сина пояснює його феєричним перетворенням, відбуттям у кращий світ, на 

бенкет, який справляє весна. Розмислюючи про довершеність потойбічного 

буття, митець притишує власне відчуття болю, а образ знищеного системою 

сина сакралізує: 
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Весна сплела із рути 

Вінок для тебе, сину, 

Й ласкаво запросила  

До себе у гостину. 

Піднесла срібний келих 

Над рідною землею, 

Бо ж люди молоділи 

Із піснею твоєю [168, с. 52]. 

Натомість ще страшнішою постає життєва дійсність: вона спустошена, 

сіра, одноманітна, населена беззахисними самітниками, єдина втіха яких –

спогади про минуле: 

Думки наївністю мене полонять –  

Мо’, в вічності намацаю стіну 

І крізь шпарину я тобі гукну, 

Що я без тебе жити більш не годен [168, с. 52]. 

У цих одкровеннях батька син прирівнюється Богові, цілому світу, в 

якому ще живе надія, ще б’є джерело любові. Тож і за тяжкого внутрішнього 

зламу людина знаходить можливості буттєтривати – у просторі постійної 

всеприсутності «єдиного у світі божества», у взаємовиповненні зі своєю 

дитиною: 

Мені кажуть: 

Тримай себе в руках. 

А в мене рук немає –  

Вони у мого сина. 

 

Мені кажуть: 

Бережи своє серце. 

А я не маю серця –  

Воно у грудях сина [168, с. 48]. 
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Згорьований батько нікого не звинувачує: провину за синову смерть він 

сповна бере на себе – не вберіг, не захистив, не доглянув. Цей тягар стає його 

вічною спокутою, якій немає розради. Тільки одне може полегшити 

батьківське горе, розділити тяжкі переживання, – коли на аркуші паперу 

з’являються поетичні рядки, присвячені синові… Проте в одному з віршів 

циклу – «Доля» – таки зринає образ тоталітарної доби як призвідці загибелі 

сина. Система в цім творі постає в образі давньогрецького кентавра Несса, 

який підступно вбиває Геракла, скориставшись його довірливістю. Подібне 

судилося й синові, який устиг діткнутися слави, зазнати народної любові, 

мріяв про нові творчі злети і для цього багато працював, але виявився 

беззахисним перед фальшю, брехнею, людською підступністю. Караючись 

втратою сина, поет відкрито змальовує незримий ідеологічний ковпак, який, 

мов фатум, тяжіє над людиною обдарованою, чесною, високоморальною в 

умовах тоталітарного державного устрою: 

Сорочку випрала в отруті Несса 

І сина мого в неї зодягла, 

Тепер у п’яному кипінні зла 

Шпурнула його ім’я під колеса 

Чиновницької колимаги й плеса 

Важкої тиші й бруду розлила, 

Щоб знищити його сліди дотла, 

Аби й луна його душі не скресла [168, с. 50]. 

Метафорою отруєної сорочки-системи, яка безжально знищує 

особистісне «Я», передано ввесь трагізм буття творчої індивідуальності. 

Талановита людина всякчас стає жертвою ідеологічного тиску, особливо 

якщо не йде на змову з наглядачами над душею; у суспільстві перманентного 

зла вона завжди перебуває під прицілом нездар і заздрісників, які не дають їй 

жодного шансу вижити, а інколи й після смерті вбивають пам’ять про неї. 

Через те герой ліричного циклу – такий безпорадний у своєму батьківському 
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горі: йому не знайти ні співчуття, ні підтримки, ні правди: «Нічого не 

змінилося, нічого...». 

Збірка «Елегії для сина» М. Івасюка – це безцінний літературний 

документ, який у поетичній формі фіксує тяжкі психологічні випробування 

батька, зумовлені трагічною смертю сина. «Широка в ній гама почуттів, –

пише дослідник Б. Мельничук. – Але домінують, по-моєму, два – почуття 

великої любові й почуття великого болю» [293, с. 151]. Крізь них у віршових 

спогадах пробивається непереборне бажання батька власним пером 

компенсувати синову неспромогу творити й таким чином ствердити – 

всупереч обставинам – його духовну всеприсутність і всеохопність. Долаючи 

відчай, батько на матеріалі пережитого вибудовує в книзі світ віртуальний, де 

співіснує із сином, де синове життя триває. Таким є реквієм геніальному 

В. Івасюку, феномен життя і смерті якого ще досі не пізнаний. 

Отже, проблема митця в тоталітарному суспільстві й можливостей його 

творчої самореалізації визначається крізь призму індивідуальних чинників та 

внутрішніх атрибуцій сутності людської особистості й торкається всіх без 

винятку представників покоління шістдесятників. Важелі владного тиску 

спонукають цих літераторів осібно виявляти свої взаємини із суспільством, 

скутим лещатами ідеології.  
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ВИСНОВКИ ДО ІІ РОЗДІЛУ 

 

За основними змістовими лініями художньо-документальної прози 

літературно-мистецького шістдесятництва видаються можливості 

реконструювати особливості творчого процесу доби, означити прояви 

літературно-критичного мислення в структурі нефікційного письма, 

з’ясувати взаємостосунки митця і влади в умовах тотальних заборон і 

утисків, що в свою чергу дозволяє окреслити низку інших побічних чинників, 

які виявляють змістові форманти nonfiction. У руслі екзистенційної 

проблематики простежуються основні етапи становлення творчих 

особистостей, характеризується атмосфера їхньої літературної діяльності, 

формується уявлення про епоху та літературно-мистецький контекст. 

Завдяки цьому набутку вітчизняного письменства складається цілісне 

уявлення про літературний процес доби шістдесятництва, окреслюється коло 

актуальних питань творчості того часу, увиразнюються чинники, які 

регулювали літературні взаємини та впливали на індивідуальність художника 

слова. Безумовно, вияскравлюються і конкретні постаті літераторів – 

представників українського руху опору, особливо ж акцентується їхнє 

непоступливе прагнення всупереч зовнішньому тоталітарному тиску 

реалізувати власну художню мету, якій і підпорядковується вся творча 

самоорганізація діяча культури. Особливо придатними для реконструювання 

літературного процесу є епістолярій, мемуари, менше щоденники, матеріали 

усної оповіді, автобіографії, некрологи. Записки значною мірою відбивають 

етико-світоглядні характеристики митця, норми моральної поведінки, 

духовні цінності і потрактовуються як максими творчості. 

Художньо-документальна проза шістдесятників постає фактом 

перепрочитання й незаангажованої оцінки літературної класики, творчого 

процесу загалом. Найпотужнішим джерелом літературно-критичної думки 

вважається епістолярій. Його жанровий масив сприймається як відносна 

сатисфакція творчого буттєтривання автора. За відсутністю можливостей 
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друку в кореспонденціях висловлювалася критика на твори літературних 

класиків і сучасників, доволі часто вона вступала в конфронтацію з позицією 

офіційної науки. Найчастіше літературно-критичні судження віднаходимо 

невольничих посланнях І. Світличного, В. Стуса, В. Чорновола, рідше – в 

Б. Гориня, В. Марченка та багатьох інших представників українського руху 

спротиву. Мемуаристика, передусім обсяжного романічного формату, окрім 

літературної критики, містить ще й елементи автокритики. Її творці у такий 

спосіб пробують скерувати суспільну рецепцію свого мистецького набутку в 

певне русло. Прикметою спогадової критики, порівняно з епістолярною, є 

більш незалежний погляд на літературний процес. Поодинокі літературно-

критичні вкраплення відстежуються в матеріалах усної оповіді, щоденниках, 

некрологах; практично позбавлені їх такі художньо-документальні жанри, як 

записки й автобіографії. Важливо відзначити, що як авторська самоціль 

літературно-критичні оцінки позиціновані тільки в епістолярію; інші 

генологічні різновиди художньо-документальної прози вміщують 

мимовільні, ситуативні коментарі чи рефлексії про літературну постать або 

подію, однак усі вони можуть бути продуктивно використані для пізнання 

вітчизняного літературного процесу другої половини ХХ століття, 

осмислення творчості представників непересічного покоління в його історії. 

Серед змістових домінант художньо-документальної прози як ключова 

визначається проблема взаєвідносин митця і влади. Прочитується вона в 

екзистенційній площині і в умовах загроженого існування віддзеркалює 

можливості громадянського й особистісного вибору представників 

покоління, ілюструє шляхи їхнього творчого самовияву. Його репрезентанти 

вдаються до межових форм суспільного, морального й творчого самовияву – 

від угодовства з системою, що є невід’ємною атрибуцією деформації 

художнього мислення автора, – до відкритого опору владі власною 

творчістю, трансформацією у дисиденство, внаслідок чого виникає загроза 

їхнього фізичного чи психічного знищення. Окрема форма протистояння 

системі представлена «тихою» творчістю шістдесятників, і заґрунтована на 
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імпліцитній свободі автора, на можливостях внутрішнього мистецького 

самозаглиблення, свідомого відсторонення від суспільних процесів, 

зосередження на власній творчості. В усіх трьох формах впливу системи на 

митця простежується художня неоднорідність творчого набутку 

шістдесятників, різновекторні потуги до повноцінної самореалізації. 

Проблеми, заакцентовані у змістових лабіринтах художньо-

документальної прози унаочнюють перебіг літературно-мистецького життя 

епохи шістдесятництва в історії української літератури й віддзеркалють 

екзистенційний вибір представників покоління. 
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РОЗДІЛ ІІІ. 

ПОЕТИКО-СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬО-

ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ТЕКСТІВ 

 

 

Художньо-документальне письмо зі своїми формозмістовими ознаками 

цілком адекватно прочитується в рамках поетики філологічної школи. Такі 

твори підлягають загальним нормам літературної композиції, утілюють 

базову модель архітектоніки художнього тексту. Вони переймають та 

засвоюють досвід, стратегії, систему принципів наративного дискурсу, тобто 

апелюють до прози і вибудовуються за художніми законами, визначальними 

для поетики різножанрових епічних полотен. Водночас література non-fiction 

демонструє свої оригінальні ознаки, які простежуються на всіх поетично-

стильових рівнях тексту; зокрема, їй притаманні власна система 

зображально-виражальних засобів, особливе письменницьке розуміння 

естетичного ідеалу й, відповідно, непоодинокі ідіостильові новації, котрі 

активно працюють на її самобутність. 

Прочитуючи художньо-документальну прозу в аспекті поетики, 

виокремлюємо низку художніх завдань, які ставить перед собою її творець. 

Так, ідеться про художню ідею, яку літератор духовно втілює, спираючись на 

мистецький досвід і метажанрові можливості нефікційної літератури; творчу 

мету, котра вмотивовує ті чи інші авторські кроки – операції-епізоди 

єдиного творчого процесу, формуючи розрізнені текстові фрагменти, 

спроможні разом структурувати єдність; художній результат, або 

матеріалізовану авторську інтенцію. Творча майстерність письменника 

розкривається через уміння виявляти множинні способи міжтекстової 

взаємодії, поєднувати різні текстові рівні й винаходити нестандартні форми 

реалізації авторського задуму. Безумовно, що нефікційні твори історично 

відкриті до еволюціонування поетично-стильових можливостей, як-от 

системи художніх засобів, жанрово-стильової динаміки, розбудови 
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категоріального апарату (виявів хронотопу, онтологічних, екзистенційних 

чинників), вираження портретності, інтертексту, функції називання. Відтак 

маємо цілий масив своєрідної літературної продукції, котра давно потребує 

свого дослідника в галузі поетики, залишаючись поки що мало вивченою в 

цьому аспекті. 
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3.1. Композиція: пошук експериментаторських підходів 

 

Масштабне напрацювання вітчизняним письменством текстового 

матеріалу дає нам змогу виокремити як самостійний об’єкт дослідження 

мікро- і макрорівні поетики художньо-документальної прози українських 

шістдесятників. Аналізуючи їх, спираємося на сформульовані М. Бахтіним 

застереження щодо романної форми, яка, як ціле, пронизується у всій повноті 

її елементів «єдиним відчуттям зв’язкової активності, скерованої на 

здійснювану ними ж єдність предметних і смислових зв’язків пізнавального 

чи етичного характеру, – єдність відчуття напруження і формуючого досвіду, 

охоплення ззовні пізнавально-етичного змісту» [28, с. 66]. «Усі моменти 

слова, що композиційно втілюють форму, – пише далі дослідник, – стають 

виразниками творчого ставлення автора до змісту: ритм, прикріплений до 

матеріалу, виноситься за його межі й починає пронизувати собою зміст як 

творче ставлення до нього, трансформує його в новий ціннісний план 

естетичного буття; форма роману, впорядковуючи словесний матеріал й 

відображаючи авторське ставлення, створює архітектонічну форму, котра 

впорядковує і завершує подію, незалежно від єдиної, завжди відкритої події 

буття» [28, с. 69]. 

Жанрові різновиди нефікційної літератури відмінні між собою за 

композиційними характеристиками. Приміром, епоха постмодернізму, котра 

здебільшого й породила ці тексти, у своїй естетичній складовій опонує до 

традиційного літературного канону, а митець у її системі всіляко 

експериментує з наративністю, вдаючись до різноманітних мовних ігор. 

Сюжетні маркери композиції (експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, 

розв’язка) в таких творах зазнають відчутних художніх змін і, відповідно до 

задуму автора, виявляють свої творчі резерви. «Таким чином, – як стверджує 

В. Шмід, – смислова позиція наратора, його ідеологічна точка зору 

реалізується також у прийомах композиції, тобто в лінеаризації і 

перестановці» [526, с. 177]. Особливо відкрита до нешаблонних 
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експериментаторських підходів мемуарна проза – романи-хроніки, повісті, 

автори яких, наголошуючи на ролі індивідуального, віднаходять внутрішні 

творчі ресурси для нестандартного висвітлення інформації. Текст за таких 

обставин потрапляє в метажанрове семантичне поле, безболісно вбирає та 

комбінує у своїй структурі множину художніх і нехудожніх елементів, що 

позначається і на композиції твору.  

Неканонічна композиція яскраво представлена в романі І. Жиленко 

«Homo feriens», архітектонічна цілісність якого вибудовується за мозаїчним 

принципом: через уведення в текстову структуру епістолярію, щоденникових 

записів, власних і чужих творів або їхніх фрагментів. Більше того, авторка 

робить особливий акцент на експериментуванні з перипетійною площиною 

композиції, свідомо порушуючи її лінійність. Так, експозиція і зав’язка твору 

взаємонакладаються й виконують у системі цілого тотожні функції; подеколи 

ці елементи сюжету пронизують оповідну частину, зокрема розвиток дії, чим 

поглиблюється нестандартний зв’язок між ними й ефект функціональної 

множинності текстових композитів. Кульмінація та розв’язка твору фактично 

відіграють номінативну роль, уміщуючи висновкові узагальнення (у романі 

це – «Епілог»), котрі потребують подальшого продовження, оскільки наратор 

не припиняє творити у площині власного екзистенційного поля, 

накопичуючи досвід, який згодом виснує змістове ядро його буття. А отже, 

композиційні елементи, редукуючись, взаємозамінюючись, 

взаємонакладаючись, постають одним із чинників художньо-стильового 

увиразнення й індивідуалізації ідіостилю І. Жиленко. 

Але здебільшого мемуаристика, формуючись у метажанровій художній 

системі, уникає прийомів мовної гри. Письменники, звичайно, інкрустують 

свою нарацію різноманітними текстовими вставками, втім, не порушують 

лінійності викладу, який віддзеркалює онтологію їхнього життя і творчості. 

Розповідь ведеться за хронологічним принципом, послідовно зображуючи 

події та вимагаючи докладної фіксації фактів із біографії відомої особи. Так 

скомпоновані мемуарні твори І. Дзюби, С. Кириченко, М. Коцюбинської, 
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М. Плахотнюка, Р. Мороз, М. Руденка, за якими прочитуються ключові етапи 

життєпису їхніх авторів-літераторів. Натомість мемуарні есе, котрі формують 

збірники спогадів, композиційно нагадують оповідання, текстуально 

вибудувані навколо якоїсь значущої події в долі письменника, свідками якої 

спогадувальники були. Виклад іде від першої особи, і наратор, як правило, є 

учасником зображуваного. Композиція таких творів переважно триступенева: 

вступ, основна частина та закінчення, втім, допускаються сюжетні зміщення, 

коли висновок подається як моральна сентенція і спонукає до роздумів, а 

кульмінація передує розвитку дії з метою концентрації уваги на знаковій у 

житті шістдесятника події. У такий спосіб укладені, приміром, автобіографії 

(малі жанрові форми), відмінність яких від мемуарів лише в тому, що 

засвідчені в автобіографіях факти сприймаються як кульмінаційні моменти 

інформаційно сконденсованого тексту життєпису.  

Епістолярний текст композиційно аморфний й неоднорідний за своєю 

архітектонікою: його формують дискретні складники, які автор на власний 

розсуд укладає в сюжетно-композиційну цілісність. Організуючий принцип у 

листах – тематико-мозаїчний, відтак нарація включає множину мікротем, які, 

змінюючи одна одну, все ж перебувають у дискурсивній єдності, технічно 

об’єднуючись завдяки зачину та кінцівці – свого роду «оболонці» епістоли. 

Про елементи сюжетики стосовно кореспонденцій говорити складно, адже 

вони помітно зредуковані, натомість асоціативні поля таких текстів доволі 

розвинені й активно працюють на єдність цілого.  

Незалежне смислозначуще співвідношення окремих частин притаманне 

уснооповідному наративу, який особливо виразно (порівняно з епістолярієм) 

розбудовується на чітко засвідчених дискретних зв’язках. Роздільно-

перервний художній простір інтерв’ю дозволяє членувати текст на окремі 

відносно самостійні тематичні блоки, які наперед визначаються задумом 

інтерв’юера та залежать від сформульованих ним запитань. Складові 

уснооповідного тексту компонуються ситуативно й характеризуються 

деякою ізольованістю. Водночас вони становлять художню єдність, частини 



272 

якої спроможні легко розпадатися та об’єднуватися, не призводячи до 

руйнації текстобудови. Усна оповідь як художнє ціле підлягає колажній 

організації – принципу, що дозволяє скріплювати семантично автономні 

текстові конструкти, водночас наділяючи їх можливістю фабулотворення й 

утілення в сюжетну лінію твору. Дискретний характер композитів мотивують 

закони постмодерної поетики, репрезентуючи ціле як метажанровий мікс 

генологічно суверенних текстів, зорганізованих задумом інтерв’юера. До 

прикладу, інтерв’ю-спогад «З матір’ю на самоті» за наперед визначеними 

питаннями композиційно членується на окремі жанрово специфічні складові. 

У висловлюваннях співрозмовників М. Сома і Г. Щербань уснооповідний 

текст про В. Симоненка має ознаки то нарису, то замальовки, то нотатки; 

окремі епізоди бесіди відчитуємо як автобіографію та некролог. У сукупності 

мозаїка фрагментів породжує цілісний текст, який відзначається 

багатокомпонентною композицією та лінійно організованим перебігом подій, 

що визначений задумом автора. 

Фрагментарною композицією характеризуються і щоденниковий та 

записниковий дискурси. Наративна близькість цих нефікційних жанрових 

різновидів підтверджується й на рівні поетики тими чи іншими спорідненими 

компонентами. Так, щоденникам і запискам однаковою мірою притаманний 

уривчастий виклад подій і компонування їх у цілісний текст за принципом 

пазлування. У такий спосіб об’єднуються різнотемні, ситуативно віддалені 

текстові складники, які водночас визначаються як самостійні твори й 

розкривають мистецькі вподобання, літературні смаки, політичні орієнтації 

письменника та його оточення. Фрагментарна організація тексту дозволяє 

відстежувати переривчастий плин думок автора й осягати нелінійну 

подієвість його твору. Щоденники й записки, таким чином, відображають 

змістову спектральність, зумовлюють строкатість та довільність художніх 

форм і сприймаються як абсолютно суб’єктивний різновид метажанру. Їхні 

основні композити сприймаються як взаємозамінні, переходять один в 
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одного і, залежно від розставлених автором художніх акцентів, редукуються, 

проте і в такій аморфній побудові прочитується цілісний, завершений текст. 

Фактично всі жанрові різновиди художньо-документальної прози 

шістдесятників (окрім автобіографії та некролога, котрі творяться на 

реальній фактологічній основі) кваліфікуємо як суб’єктивний наратив. 

Авторська позиція в них цілком суголосна зображуваним фактам, подіям, 

явищам, і це засвідчує ставлення наратора до висловлюваного. Водночас 

суб’єктивну оцінку джерела мовлення визначають його ідеологічні 

переконання, погляди на події політичного та культурного життя, творчі 

зацікавлення, внутрішні вимоги до себе, естетичні орієнтири, вподобання, 

смаки. Суб’єктивізм у нефікційному тексті індивідуалізує письменника, 

вказує на його причетність до описуваних подій, трансформуючись таким 

чином в автобіографізм твору й увиразнюючи його фактологічну основу. 

Приватний світ митця, проілюстрований в тексті його думками, емоціями й 

почуттями, виявляє самосутність конкретного суб’єкта оповіді, на що звертає 

увагу, зокрема, М. Коцюбинська: «Саме завдяки суб’єктивності оцінок-

характеристик персонажі доби постають як неоднозначні живі особистості, 

далекі від хрестоматійної однозначности, безапеляційности» [217, с. 40]. 

 Найвиразніше особиста позиція митця виявляється в мемуарній прозі. 

Спогадова література різнобічно інтерпретує досвід шістдесятництва. Автори 

великих і малих жанрових форм суб’єктивують онтологічний життєвий 

простір, у рамках якого їм доводилося виборювати власну точку зору й 

систему цінностей, стоїчно обороняти сформовані переконання в умовах 

екзистенційно загроженого буття. Літератори фокусують емоційні акценти на 

знакових у шістдесятництві подіях, безпосередніми учасниками яких вони 

були, зосереджують увагу на тих чи інших представниках епохи, деталізуючи 

факти їхнього та свого життя й подаючи власні коментарі, оцінки, судження. 

Така оповідь виразно персоніфікована, оскільки письменник наголошує на 

своїй ролі й, виходячи з особистого досвіду, коментує власну позицію в 

конкретних життєвих ситуаціях. Він не дослухається до чужих оцінок, 
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характеризуючи тих чи інших персонажів – репрезентантів епохи, а займає 

чітку, прямолінійну авторську позицію, яка може не збігатися з усталеною 

точкою зору. Персоніфікований тип нарації властивий романам-хронікам 

«Спогади і роздуми на фінішній прямій» та «Не окремо взяте життя» 

І. Дзюби, «Homo feriens» І. Жиленко, «Люди не зі страху» С. Кириченко, 

«Найбільше диво – життя» М. Руденка, «На полі чести» Є. Сверстюка, 

романові-колажу «Не тільки про себе» Б. Гориня, автобіографічним повістям 

«Проти вітру» Р. Мороз, «Із книги споминів» М. Коцюбинської; ознаки 

суб’єктивованого Я-письма добачаємо в мемуарних текстах малих жанрових 

форм. 

Виразний суб’єктивізм – прикметна риса щоденникової та 

записникової творчості шістдесятників. В умовах ідеологічної блокади 

суспільства комуністичним режимом ці твори писалися виключно «для 

себе», дозволяючи письменникам хоч у такий спосіб культивувати «інші» 

думки, опозиційні до офіціозу, та спонукаючи їх до мобілізації й мужнього 

вияву внутрішньої самосутності літератора. Адже, за словами Х. Арендт, 

«саме суб’єктивізм „об’єктивного” набагато легше осягається розумом і 

набагато легше надається у розпорядження суб’єкта» 

[АрендтЛюдиЗаТемнЧасів, с. 100]. У свою чергу суб’єктивізм нарації 

скеровувався на осмислення явищ мистецької та суспільної реальності й 

відображав індивідуальні (приховані) погляди митця на дійсність, не 

позначені владним тиском. Інакше було, приміром, у випадку з епістолярієм, 

який підлягав жорсткому цензуруванню й не міг повною мірою виявити 

особистісну позицію наратора. Відтак митці, щоб донести потрібну 

інформацію, вдавалися до неоднозначних формулювань, езопової мови, 

мовних ігор і таким чином висловлювали суб’єктивне бачення реалій доби. 

Найбільшою мірою суб’єктивувати власні думки вдавалося авторам 

уснооповідних текстів, які творилися вже в пострадянський час, вільний від 

владних приписів і відкритий до неупередженого мислення й судження про 

події давноминулої та новітньої епох. 
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Суб’єктивована оповідь передбачає гомодієгетичного наратора, який 

виконує функцію розповідача, одночасно постаючи і джерелом, і персонажем 

нефікційного тексту. Його першочергова роль – це вияв потенційних 

можливостей Я-мовця як суб’єкта дії в художньо-документальному творі, 

що, як правило, трансформується в лінійне (хронологічно-послідовне) 

віддзеркалення реальних подій – основну сюжетну канву твору. Текст 

набуває ефекту достовірності, оскільки розповідач висловлює бачення 

особисто пережитої ним історії, розмірковує про події, прямим учасником 

або очевидцем яких він був, нерідко – наповнює історичний контекст 

фактами зі свого життєпису, власними коментарями й заувагами. Досвід дає 

йому змогу не тільки окреслювати траєкторію свого життєвого саморуху 

(прикладом тут можуть слугувати мемуарні хроніки, епістолярій, щоденники, 

автобіографії, записки), а й описувати значущі факти з життя й діяльності тих 

літераторів, з якими він мав тісні стосунки (це, зокрема, помічаємо у 

збірниках спогадів, некрологах, матеріалах усної оповіді). Гомодієгетичний 

наратор «усезнавець», адже йому заздалегідь відомий фінал нефікційного 

тексту, й це спонукає автора вільно поводитися з композиційним ладом і 

сюжетикою твору, як-от редукувати або взаємозамінювати їхні складники. 

Явлена таким чином мозаїка тексту допускає множину інтерпретацій, 

створюючи водночас необмежений простір можливостей для рецепції 

онтологічного часу авторового буття. Наратор моделює реальну картину 

світу крізь призму суб’єктивного самоусвідомлення. Саме цю особливість 

слушно підмічено в одній із праць Ж. Женетта, коли мовиться, що 

автодієгетичний оповідач «спроможний узяти особисто на себе, посвідчити й 

підтвердити своїм власним коментарем той духовний досвід, який надає 

остаточного сенсу решті всього і залишається у виключному його віданні» 

[135, с. 424]. 

На відміну від гетеродієгетичного автора, не представленого в ролі 

оповідача, а наділеного персонажною функцією, автодієгетичний наратор на 

різних генологічних рівнях нефікційного тексту сам моделює розповідь, 
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котра сприймається як джерело фактичної інформації. По суті, він постає 

автором експліцитним – організуючою силою дискурсу – і скеровує власні 

інтенції до індивідуальної самоорганізації розповіді [135, c. 205]. Дієгезис 

(оповідна історія) твору або виявляє набутий онтологічний досвід 

письменника, або ж указує на його значущі дискретні фрагменти (відповідно 

до жанрової специфікації), що дає змогу нараторові моделювати психосвіт 

героя, його духовну природу, чуттєвість. Гомодієгетичність, відтак, превалює 

в аспекті композиційного структурування нефікційного тексту, тісно 

взаємодіючи з ретроспективною складовою внутрішньотекстової організації 

та обумовлюючи сюжетну лінію твору. Проте звернімо увагу, що зауважені 

наративні стратегії корегуються вмонтованою тематикою й позасюжетними 

елементами, особливо часто – ліричними, філософськими, історичними 

відступами. Автори нефікційного тексту охоче використовують принцип 

обрамлення, або композиційного кільця, виносячи ту чи іншу тезу на початок 

твору, а потім роблячи її завершальним акордом оповіді. 

Гомодієгетичний наратив артикулює подієвість переважно з ознаками 

внутрішньої фокалізації. Для такого типу оповіді характерним є збіг поглядів 

оповідача й першоосібного персонажа твору. Я-наратор нефікційної прози 

представлений як фокальний персонаж, оскільки під його суб’єктивним 

кутом зору розгортаються події, ситуації з відповідними коментарями, 

життєвими враженнями й інсинуаціями. Згідно з концепцією Ж. Женетта, в 

межах внутрішньої фокалізації розрізняють три типи нарації: фіксовану, 

перемінну і множинну [135]. Художньо-документальна проза найактивніше 

виявляє свої можливості в координатах фіксованої фокалізації, за якою 

оповідач ототожнюється з персонажем і таким чином реалізовує свої творчі 

інтенції (це характерно для мемуарних хронік, автобіографічних повістей, 

автобіографій). Як уже мовилося, наратор-розповідач одночасно і структурує 

висловлювання, і постає головним персонажем твору. Множинна фокалізація 

є прикметною рисою збірників спогадів; вона різнобічно висвітлює суб’єкта 

оповіді, творячи його поліскопічний образ. До речі, фокальний образ 
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вибудовується за мозаїчним принципом і складається з окремих композитів, 

які в сукупності формують його цілісність. Перемінний тип фокалізації 

визначальний для уснооповідних матеріалів, у яких фокус нарації 

переакцентовується з одного персонажа на іншого; подібно моделюються й 

об’ємні мемуарні полотна, епістолярій, щоденники, записки. У цьому 

наративному полі відбувається переключення уваги реципієнта, приміром, з 

експліцитної зовнішності героя на його психоемоційну поведінку, почуття, 

захоплення, смаки. 

Проте вести мову лише про внутрішню фокалізацію нефікційної прози 

було б не зовсім коректно. Адже, оповідаючи про себе, наратор мимоволі 

торкається більшого або меншого кола осіб, які опосередковано визначають 

його простір діяльності, супроводжують на різних етапах життя і творчості, 

тому, природно, заслуговують на увагу, оцінку їхніх дій, унаслідок чого 

з’являються умови для зовнішньої фокалізації. Так, мемуари, епістолярій, 

щоденники, як правило, внутрішньо фокалізуються, але неможливо без 

збіднення інформаційної цінності й повноти позбавити їх композиційних 

інкрустувань «чужими історіями» зі сфери зовнішньої фокалізації, яка 

сприймається як доповнювальний варіант такого нефікційного наративу. 

Характерною рисою художньо-документальної прози є змінна фокалізація, 

відповідно до якої фокус уваги наратора всякчас переміщується і стосується 

як себе самого – першоосібного персонажа, так і тих постатей, яким у творі 

відведено другорядну роль.  

Отже, композиційно-сюжетна структурованість нефікційного тексту не 

може бути вповні проаналізована в рамках традиційного канону побудови 

літературно-художнього твору, навіть зважаючи на його стильову й жанрову 

корекцію. Так само архітектонічний лад літератури non-fiction надто 

своєрідний і ніби аморфний. Тому, вдаючись до художньо-стильового 

аналізу такого письма, слід пам’ятати, що наративні ситуації в ньому 

моделюються за вільним авторським задумом і часто кваліфікуються як 

мовні ігри. Наративне надзавдання в них – максимальна реалізація 
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світоглядної позиції суб’єкта оповіді, яка викристалізовувалася в умовах 

тотального ідеологічного тиску й увібрала поколіннєві ознаки руху опору 

шістдесятників, донесення цієї позиції через множину генологічних форм 

нефікційного метажанру до широкої читацької спільноти сучасного 

суспільства. 
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3.2. Форми інтертекстуальності в художньо-документальній прозі 

шістдесятників 

 

Одним із невід’ємних поетико-стильових елементів художньо-

документальної прози є інтертекстуальність: автори різножанрових творів 

неодмінно намагаються передати якісь фрагменти усного мовлення, уривки з 

письмових джерел, а то й навести цілі тексти і документи, прямо апелюючи 

до авторитетного, на їхню думку, джерела. «Інтертекстуальність дозволяє 

письменнику нарощувати смисловий потенціал твору: шляхом залучення 

фрагментів інших, їх перекомпонування, різного роду відсилань. Уведення в 

новостворюваний текст інтертекстуальних компонентів служить засобом 

згортання інформації тексту-попередника, а в новому засобом актуалізації 

його смислових полів, що приводить до виникнення нового міжтекстового 

смислового простору» [367, с. 26], – вважає В. Просалова.  

Текстові запозичення сприймаються як незмінна прикмета нефікційної 

літератури й неоднаковою мірою виявляють себе у великих за обсягом 

генологічних утвореннях (біографічних/автобіографічних романах-хроніках, 

мемуарних повістях) та у творах малих епічних форм. Інтертекстуальні вияви 

притаманні всім без винятку жанровим різновидам художньо-документальної 

прози, але найактивніше виявляються ознаки міжтекстової взаємодії в 

мемуаристиці (романах, повістях, збірниках, есе та нарисах), епістолярії, 

усній оповіді. Варто наголосити, що якраз чужорідні цитатні вкраплення 

вживлюються в щоденниковий, автобіографічний, записниковий, 

некрологічний дискурси, адаптуються й повноцінно функціонують у ньому 

як метажанрові конструкти. З погляду теорії інтертекстуальності, саме цитата 

постає «емблематичною фігурою» нефікційного архетексту, водночас 

засвідчуючи «нульовий рівень інтертекстуальності», оскільки здебільшого 

зразу розшифровує своє походження. А втім, як указує французька 

дослідниця Н. П’єге-Гро, не все так просто з уведенням навіть маркованого 

компонента в новий цілісний архетекст: «…її (цитати. – О. Р.) ідентифікація 
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й інтерпретація вимагають особливої уваги: сам вибір цитованого тексту, 

його об’єм та межі, способи монтажу, смисл, якого вона набуває при 

введенні в новий контекст, і т. ін. – усе це важливі компоненти її розуміння» 

[371, с. 84]. Надзвичайно корисно пам’ятати про зауважене, працюючи з 

художньо-документальною прозою, в якій цитата, взаємодіючи з основним 

текстом, допускає множину стилістичних утілень, а свої головні ознаки 

проявляє різною мірою, даючи підставу дослідникові розглядати її як 

складне інтертекстуальне явище або утворення.  

Сьогодні не викликає сумнівів твердження про те, що цитація є 

незмінним носієм та атрибутом інтертекстуальності. На цьому наполягають 

вітчизняні (О. Астаф’єв, Н. Бєляєва, Л. Біловус, М. Ігнатенко, Ю. Ковалів, 

Н. Корабльова, В. Просалова, А. Ткаченко, М. Шаповал) і зарубіжні (Р. Барт, 

М. Бахтін, Ю. Крістева, Ю. Лотман, Н. П’єге-Гро, П. Тороп, Н. Фатєєва) 

дослідники. Н. П’єге-Гро, зокрема, називає цитату «емблематичною формою 

інтертекстуальності», оскільки та дає змогу «безпосередньо спостерігати, 

яким чином один текст уставляється в інший» [371, с. 84].  

Відомо, що цитата – це «дослівний уривок з іншого твору, вислів, що 

наводиться для підтвердження або заперечення певної думки з дотриманням 

усіх особливостей чужих міркувань та з посиланням на авторитетне джерело; 

близький до ремінісценції та алюзії» [254, т. 2, с. 571]. Однак таке традиційне 

тлумачення терміна в стосунку до нефікційного матеріалу сприймається 

дещо спрощено й однобоко, адже цитата в художньо-документальній 

структурі, залежно від авторського задуму щодо її функціонального 

навантаження, посутньо варіюється, набуваючи нових ознак і відтінків, а 

отже, вимагає до себе пильної уваги в плані з’ясування її впливу на 

формування авторської думки. 

Взаємодіючи з авторським викладом у художньо-документальному 

масиві, цитата доволі часто сприймається як трансформований художній 

дискурс і прочитується як «текст у тексті». Особливості цієї наративної 

конструкції з’ясовує Ю. Лотман: «„Текст у тексті” – це специфічна 
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риторична побудова, при якій відмінність у закодованості різних частин 

тексту стає зримим фактором авторського творення й читацького сприйняття 

тексту. Перехід з однієї системи семіотичного усвідомлення тексту в іншу на 

якомусь внутрішньому структурному рубежі складає в цьому випадку основу 

генерування сенсу. Така побудова перш за все загострює момент гри в тексті: 

з погляду іншого способу кодування текст набуває рис підвищеної умовності, 

підкреслюється його ігровий характер: іронічний, пародійний, 

театралізований тощо сенс» [256, с. 110–111]. Водночас композиційні новації 

в тексті можна сприймати як незмінний потік ідей автора, котрий дозволяє 

йому нарощувати семантичні поля і впливати на ефект гри з читачем, 

унаслідок чого – через інтертекстуальні техніки – активізується його (читача) 

рецепція. 

Прототекст (попередній текст) легко адаптується авторською мовою, й 

це створює сприятливі умови для виформування нового художньо-

семантичного поля. За словами Ю. Лотмана, варто розрізняти окремі 

стилістичні прийоми – ремінісценцію, посилання, цитату – «як органічні 

частини нового тексту, функціональні лише в його синхронності» [255, 

с. 151]. У такій інтертекстуальній взаємодії, стверджує вчений, 

забезпечується єдність спільного художнього простору, визріває його 

цілісність. Посутньо доповнює ці висновки А. Ткаченко: «Є різні ступені 

залучення попередніх текстів до власного: парафраз(а), ремінісценція, 

образна аналогія, стилізація, травестія, пародіювання, запозичення, 

переробка, творчість за мотивами, наслідування, цитація, аплікація, 

трансплантація, колаж… Деякі з цих понять у чомусь взаємонакладаються, 

до того ж і витлумачують їх по-різному. Але так чи інакше вони входять до 

ширших понять міжлітературної та інтертекстуальної взаємодії і не 

розглядаються у традиційних поетиках як стилістичні чи риторичні фігури» 

[474, с. 292].  

Зауважимо, що предметне осмислення інтертекстуальних композитів у 

будові художнього цілого лише починається; помітно бракує однозначності в 
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цьому питанні й у вивченні художньо-документального тексту. Тим часом 

уже епістолярна структура, приміром, у В. Чорновола й І. Світличного, має 

свої інтертекстуальні особливості. Подібне спостерігаємо і в спогадах 

письменників та про письменників – об’ємних епічних полотнах (як-от 

спогади І. Дзюби «Не окремо взяте життя» [121], мемуари О. Черненко про 

братів Тютюнників «Не зміліє пам’яті криниця» [507]) та збірниках мемуарів 

про головних діячів шістдесятницького руху. До прикладу, в різножанрових 

мемуарах дослівно чи близько до змісту передана чужа думка здебільшого, за 

традицією, органічно поєднується з текстом, підсилюючи якусь тезу автора 

або ж асимілюючись із усім висловлюванням, набуваючи цілісності й 

структурованості. Але трапляються випадки, коли цитата не вписується в 

конструкцію спогадів, створює дисбаланс між авторськими сентенціями й 

зовнішніми вкрапленнями, котрі сприймаються як чужорідний матеріал. 

Окрім цього, як засвідчують наші спостереження, слід говорити і про нюанси 

міжтекстової взаємодії в таких метажанрових конструкціях – щоденниках, 

записках, автобіографіях, некрологах. 

Цитація в художньо-документальній прозі українських 

шістдесятників набуває різнопланових текстових утілень: її смислові 

відтінки та значення, прийоми композиційно-стилістичного «включення» й 

«освоєння» широко диференціюються на метажанровому рівні нефікційного 

письма, котрий інтегрує документалістику, біографістику й елементи 

наративного дискурсу. Так, переробка фрагмента прототексту може 

прочитуватися як парафраз, а пародіювання його – як запозичення. Втім, 

аналіз опрацьованого нами матеріалу дає змогу виокремити найбільш 

продуктивні моделі та форми конкретного вияву цитації. Отож маємо 

підстави говорити про такі її безпосередні різновиди в текстах-нонфікшн 

шістдесятників, як аплікація, колаж, мозаїка, трансплантація; про такі 

способи текстуальної адаптації в них, як парафраз, ремінісценція, алюзія 

(частотність її, зокрема, послаблюється від аплікації і трансплантації до 

колажу й мозаїки). Інші потенційні складники міжтекстової взаємодії 
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переплавляються в самодостатньому світі авторського висловлювання, 

витворюючи «інтертекстуальний діалог» (У. Еко), в якому прочитуються 

претексти, вбудовані в нові структурно-семантичні поля. 

Слушними тут є зауваги Т. Симонової, які стосуються спогадової 

літератури: «Цитування збільшує ємність мемуарного твору. За рахунок 

цитат розширюються його інформаційна, емоційна насиченість, часові межі» 

[419, с. 85]. Ці наукові висліди особливо актуальні в потрактуванні 

різножанрових мемуарів про шістдесятників, адже цитації в них набувають 

функцій цитатної мови, сприймаючись як «буквальний текст, запозичений із 

твору іншого автора» [254, т. 2, с. 571]. Наприклад, у мемуарних збірниках 

перенесення (трансплантація) головним чином відбувається із творчості 

спогадуваного автора і кваліфікується як «текст на перетині інших текстів». 

Цитатна мова репрезентативно різнорідна, а все ж помітна її преференція 

щодо поезотворчості. Зазвичай це хрестоматійні вірші або уривки з них, 

прозоцитати чи переклади, які прямо інформують про свою приналежність 

конкретному письменникові й можуть прочитуватися як певні максими, 

оскільки слугують підтвердженням думок мемуариста, допомагають йому 

висловити своє ставлення до об’єкта спогадів та його доробку, увиразнити 

творчий образ центральної постаті (постатей) твору. Такі інтертекстуальні 

вияви є невіддільними складниками й епістолярного наративу: дописувачі 

свідомо залучають їх у свій текст задля підсилення думки. Непоодинокими є 

вклинення в художню тканину тексту власних перекладів, – особливо, коли 

мовиться про невольничу творчість дисидентів-шістдесятників. Натомість в 

усній оповіді та некрологах простежуємо часте залучення чужого тексту в 

авторський, що підкреслює суголосність позицій ретранслятора цитатної 

мови з її джерелом. У цілому ж варто говорити про змішаний тип цитатної 

взаємодії у площині художньо-документального метажанру, як це 

переконливо засвідчує нефікційна проза шістдесятників. 

Найширше репрезентовані мандрівні цитати в мемуарних збірниках: 

вони переходять з одного спогадового матеріалу в інший, засвідчуючи таким 
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чином інтертекстуальний прийом трансплантації художнього тексту в 

мемуарний. Цитата за цих обставин природно проникає в авторський текст і 

формує структуру завершеного мемуарного новотвору, – як правило, 

есеїстичного й нарисового жанру. У наслідку виникає ефект відповідності 

мемуарного наративу авторському оригінальному тексту. Для прикладу, у 

спогадах про В. Підпалого найбільш цитованими є поезії «Рідна мова», «Тиха 

елегія», «До дочки», «До зозулі»: їх найчастіше добачаємо в нотатках різних 

авторів. У спогадах про В. Стуса частотними є такі хрестоматійні вірші, як 

«Ярій, душе…», «Мені зоря сіяла нині вранці…», «Народе мій, до тебе я ще 

верну…», «Не можу я без посмішки Івана…». У мемуарному збірнику про 

В. Діденка найуживаніша цитація – «На долині туман», котра кваліфікується 

як пісня літературного походження. Подібні вияви інтертекстуальної 

трансплантації помічаємо в збірниках спогадів про М. Вінграновського, 

М. Лукаша, Б. Нечерду, І. Світличного, О. Тихого. Як прийоми цитації вони 

дають змогу віддзеркалити, приміром, іманентні ознаки творчого мислення 

митця й життєвого досвіду автора спогадів, переконують нас в об’єктивності 

підходу мемуариста до реконструкції постаті діяча культури. Якоюсь мірою 

наратор у таких текстах постає в ролі критика, намагаючись через 

біографічну методологію аналізувати твори літератора, з’ясовувати умови 

їхнього написання, розмірковувати щодо проблематики й ідейно-

тематичного змісту. Підтвердженням тут може слугувати, скажімо, часто 

згадувана у спогадах про В. Підпалого його філософсько-медитативна поезія 

«До зозулі», написана за п’ять днів до передчасної смерті поета: мемуаристи 

(І. Гнатюк, М. Гуць, П. Засенко, ін.), трансплантуючи її в сюжетну канву 

своїх текстів про митця, однаково акцентують на умовах написання, поетиці, 

рисах ідіостилю цього твору. А от вірш-реквієм «Ярій, душе…» В. Стуса 

трансплантується мемуаристами задля ілюстрації трагічного світовідчуття 

поета й багатьох найактивніших представників його покоління, 

переслідуваних владою за їхню незгодну позицію: 

Ярій, душе. Ярій, а не ридай. 
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У білій стужі сонце України. 

А ти шукай – червону тінь калини 

на чорних водах – тінь її шукай, 

де горстка нас. Малесенька щопта 

лише для молитов і сподівання. 

Усім нам кров судилася зарання, 

бо калинова кров – така ж крута, 

вона така ж терпка, як в наших жилах. 

У сивій завірюсі голосінь 

ці грона болю, що падуть в глибінь, 

безсмертною бідою окошились [449, т. 1, кн. 2 с. 163]. 

 Відомо, що цей твір, присвячений пам’яті підступно вбитої 28 листопада 

1970 р. А. Горської, був зачитаний як прощальне слово над її могилою в день 

поховання. Втім, не кожен реципієнт осягне його автобіографічну підоснову. 

Натомість свідки доби, й особливо представники тієї «малесенької щопти» – 

ядра шістдесятників – активно цитують поезію чи окремі її рядки, ділячись 

своїми свідченнями про трагедію й інтерпретуючи її як початок агресивного 

наступу каральної влади (найактивніша фаза якого припадає на січень 

1972 р.) на українську інтелігенцію. 

 У великих за обсягом спогадових текстах авторські інтертекстуальні 

пошуки мають свою специфіку. Передусім варто сказати, що активізується 

практично вся парадигма прийомів уведення чужорідного тексту в 

мемуарний. Трансплантується ж різножанровий матеріал: як власні прозові 

чи поетичні твори мемуариста, так і твори інших авторів – його сучасників 

або попередників. Прийом трансплантації використовується для створення 

панорамної візії життя й діяльності суб’єкта мовлення на тлі його покоління. 

Цитатні врощення в текст підтверджують або спростовують знакові для 

наратора події, вказують на його світоглядні орієнтири, психологічні й 

емоційні стани. Приміром, І. Жиленко в романі «Homo feriens» в якості 

творчого самоозначення нерідко цитує свою власну поезію. У такий спосіб 



286 

вона захищається від стороннього тиску, блокує удари долі й водночас 

виформовує текстовий макросвіт, у якому знаходить гармонію та душевний 

спокій. Водночас вона виявляє громадянську позицію, заперечує 

неприйнятне для неї змізерніння людської душі у світі мертвих ідеологем, 

кричущу девальвацію самоцінності людського буття. Про переслідування 

шістдесятників на початку 1970-х рр. вона мовить, трансплантуючи в 

мемуарний текст строфи власної поезії, що поглиблюють трагізм авторського 

світовідчуття: 

    …Свій тихий вірш в долоньках вигрівай. 

    Залий кімнату Генделем і Бахом, –  

    коли сокира падає на плаху 

    і котиться вродлива голова. 

 

    Христос воскресне, бо земля глибока –  

    мілка для убієнного пророка. 

    А нам? А нам лишилася печаль 

    і мідяки зелені на очах. 

     

Шкодує небо золотої сині. 

    Дарма мордуєм пера. Сій – не сій,  

а проросте саме лише безсилля 

та боязке обожнення месій… [137, с. 155]. 

 Однією зі складових книги спогадів І. Жиленко є трансплантація в її 

текст об’ємного епістолярного й щоденникового масиву. Це, зокрема, ранні 

листи письменниці до чоловіка В. Дрозда у військо, щоденникові записи 

різних років. Кореспонденції сприймаються як сторона епістолярного 

діалогу, хоч авторка й не вміщує відповіді на свої листи. Проте із загального 

контексту виразно вичленовується цей «епістолярний роман» у структурі 

мемуарного. Завдяки обраному архітектонічному прийому письменниця 

зіставляє часові площини, нашаровує минуле на сучасне, крізь нюанси 
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особистого життя висвітлює екзистенцію цілого покоління. Подібні змістові 

акценти актуальні й для щоденникового дискурсу І. Жиленко в структурі 

мемуарного тексту. Як стверджує В. Саєнко, «книгу Ірини Жиленко „Homo 

feriens” є резон розглядати у полемічному плані, бо підтверджується (за 

умови детального аналізу) синкретичність та дифузійність жанрової 

структури, що поєднує канонічні і неканонічні (нехудожні) жанрові форми, 

що вказує на жанрові ознаки твору-симбіонту» [394, с. 96]. Отже, за 

формозмістовими характеристиками «Homo feriens» – роман-мікс, художнє 

ціле метажанрової природи.  

Інтертекстуальний прийом трансплантації використовує і М. Руденко в 

романі-хроніці «Найбільше диво – життя». Так, оповідаючи про своє 

донецьке ув’язнення, висвітлюючи психологічний стан і думки у стані 

арештанта, він удається до поезії «Я визрів і прозрів – нема мені неволі» [386, 

с. 582]; описуючи чергове присилування до покаяння і власну непоступливу 

позицію, наводить поезію «Так просто все: напишеш каяття» [386, с. 590–

591]. У мемуарну канву роману-хроніки автор уплітає і вірш Б. Чичибабіна 

«Я плачу о душе, и стыдно мне и голо», написаний митцем після їхньої 

зустрічі напередодні арешту. Метажанрові включення в текст надають йому 

більшої переконливості; водночас мемуарна оповідь ядерно фокусується 

навколо найважливіших моментів буттєтривання літератора. 

Епістолярний наратив шістдесятників позначається перенесенням у 

художню структуру тексту самоцитації, передусім із ліричного джерела. 

Наприклад, літератори-початківці вміщують у листи власні вірші, очікуючи 

на відгук-оцінку адресата; подеколи доповнюють їх автокритикою. 

Здебільшого такі листи скеровують до авторитетних письменників, шукаючи 

в них підтримки, порад щодо подальшої творчої праці, сприяння з друком. У 

кореспонденціях можуть бути як окремі вірші, так і цілі добірки, цикли. Для 

прикладу, Б. Нечерда в листах до М. Рильського надсилає свої поезії з метою 

почути про них думку визнаного майстра, якісь зауваження й настанови, що 

допоможуть йому надалі більш упевнено торувати стежку в літературу. 
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В. Стус ранні проби пера надсилає в листах своїм університетським друзям, 

ділячись ними як враженнями або роздумами, хоч, звісно, і сподіваючись на 

справедливу художню оцінку. Таким чином, прийом трансплантації дає 

змогу літературним дебютантам засобом епістолярію виявляти свій 

мистецький хист і розвивати художню майстерність. 

У зрілий період творчості митці-шістдесятники через ідеологічну 

блокаду і відсутність умов для повноцінного спілкування та публікації творів 

вимушені були через епістолярій розповсюджувати свої тексти, а інколи – й 

написані побратимами. Передусім у табірних умовах інтертекстуальна 

трансплантація набуває поширення: завдяки їй налагоджується творче життя 

за ґратами, адже оригінальні й перекладні речі митців і критика таким чином 

– через кореспонденцію – все ж могли циркулювати між «великою» і 

«малою» зонами, зокрема, й інформуючи суспільство про безперервність 

духовного опору дисидентів. Приміром, І. Світличний у листах з неволі 

надсилає свої авторські поезії та переклади з Бодлера, Беранже; В. Стус у 

кореспонденціях рідним і друзям, окрім власних текстів, уміщує переклади з 

Ґете, Рільке. Ці насичені різноформатними фрагментами епістоли становлять 

єдине художнє ціле й підлягають осягненню як метажанрові конструкції, 

здебільшого основані на трансплантації. 

 Трапляються поодинокі випадки й діарійної трансплантації. Приміром, 

нестандартний тип фіксації щоденникового матеріалу дозволяє Л. Танюку 

(мовиться про 9-й том його 50-томника) вклинити в його щільну жанрову 

структуру статтю В. Чорновола про В. Самійленка «Напутнє слово 

Каменяра» (запис від 26 квітня 1964 р.), вірші В. Яворівського (запис від 

21 червня 1964 р.), підписаний партфункціонерами й українськими 

письменниками некролог М. Рильському (запис від 19 серпня 1964 р.). До 

речі, щоденниковий наратив цього автора особливо відкритий до 

інтертекстуальної взаємодії: завдяки їй досягається максимально послідовна 

фіксація митцем усіх культурних подій та фактів з його особистого життя. 
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Записки засвідчують можливість трансплантувати в єдине художнє тло 

на зразок центона багатотемні цитації, зведені й репрезентовані авторами під 

спільним заголовком. Так, Гр. Тютюнник у рубриці «Мовні перлини» подає 

народні паремії – прислів’я та приказки, наділені ознаками притчі, повчання. 

Митець свідомо відбирає їх із багатого фольклорного матеріалу і 

трансплантує в записниковий наратив задля підтвердження свого 

екзистенційного самодоростання й самоутвердження в екстремальних 

соціокультурних умовах: 

Даром тільки мати цілує.  

Кожен свого Пилипа по-своєму женить. 

Димохід не чистять, як згоріла хата. 

Хоч голий, та правий. 

Нам, як на побігеньках, сім верст не гак [57, с. 77]. 

А втім, буває трансплантація і зовсім малопродуктивною, як-от у таких 

генологічних формах художньо-документальної прози, як усна оповідь, 

автобіографія, некролог. Причиною тут є незначний обсяг жанру, що не дає 

можливості авторові вносити в текстову структуру чужорідні вставки. 

Аплікативна форма цитатної інтертекстуальності найбільш уживана в 

мемуарному тексті. У збірниках спогадів це матеріал, з якого вибудовується 

канва авторського висловлювання. Вона вимагає зведення в єдиний дискурс 

фрагментів із різних літературних творів, відмінних за жанровою природою. 

Традиційно при залученні в авторський наратив допускаються незначні зміни 

цитацій, однак аплікація в мемуаристиці виключає вільне поводження з 

цитатним матеріалом. У міжтекстове семантичне поле найчастіше вводяться 

уривки з документальних творів спогадуваного автора. Як правило, це 

літературно-критичні вставки, щоденникові записи, епістолярій, подорожні 

нотатки. У цю структуру також включаються вірші-присвяти, художні твори 

митця, мемуариста й інших літераторів. Вони не потребують прямого 

покликання на джерело, різнопланово виявляють себе в тексті, слугуючи при 
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цьому функціональними посилювачами того чи іншого твердження 

мемуариста.  

Аплікація в мемуаристиці споріднюється з центоном, особливо складно 

розрізнити їх у прозовому тексті. Проте підготовлений читач усе ж 

спроможний диференціювати мемуарний текст і введений у нього цитатний 

матеріал, зрозуміти функцію цитації. Так, наприклад, у збірнику спогадів про 

І. Світличного «Доброокий» [125] аплікативні включення прототексту 

надзвичайно активні. Скажімо, літературознавець В. Іванисенко, згадуючи 

про свого колегу, в мемуарне есе «Він дарував нам світло» врощує низку 

аплікативних утворень: то цитує строфу з поетового вірша «Сонет 

вдячності», то подає майже повну поетичну присвяту І. Світличного дружині 

Леоніді – «Ти всім, чим лиш могла, була мені…», то долучає в спогадовий 

корпус текст із наукової розвідки про Лесю Українку «Криця не іржавіє» та 

розлогу цитату зі статті «Гармонія і алгебра», а ще насичує його 

мікроцитатами – назвами віршів, літературно-критичних розвідок і т. ін. 

Автор свідомо не приховує чужорідності фрагментів, ставлячи за мету 

різнобічно висвітлити непересічний талант І. Світличного; акцентує увагу на 

незмінних ідейних детермінантах його поетичної системи – крицевій волі, 

вродженій шляхетності, високій жертовності. Є. Сверстюк своє мемуарне есе 

про І. Світличного під назвою «Трудівник» обрамлює поетичним перекладом 

Надії Світличної з Р. Тагора, уривками зі спогадів В. Рубана, поезією та 

макро- і мікроцитатами із творчості самого лідера мистецького покоління, які 

й оприявнюють аплікативний інтертекстуальний контекст. Такі аплікативні 

цитації властиві всім без винятку мемуарним збірникам про шістдесятників. 

Масштабний художній формат великих за обсягом спогадових творів 

дає підстави тлумачити їх як аплікативне інтертекстуальне явище. Мистецька 

природа цих симбіонтів вимагає введення в мемуарний наратив різновеликих 

і різножанрових прозових і поетичних конструкцій, що становлять художній 

корпус спогадового тексту і сприймаються як основа для розвитку й утілення 

авторської думки. Так, зокрема, побудовано автобіографічні романи 
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«Спогади і роздуми на фінішній прямій», «Не окремо взяте життя» І. Дзюби, 

«Homo feriens» І. Жиленко, «Найбільше диво – життя» М. Руденка, «Люди не 

зі страху» С. Кириченко, низка менших за обсягом біографічних полотен. 

Аплікативні вставки є незмінним атрибутом сюжетики й формозмісту 

передусім мемуарних творів, що й визначає особливості композиції цього 

жанру. Яскравий приклад аплікативного конструювання – романи-хроніки 

І. Дзюби. Літератор уводить у текстову тканину найрізноманітніші вставки, 

взяті із просторіччя, фольклору, художніх творів, майстерно інкрустує ними 

загальну нарацію. Мемуари текстуально поглинають і щоденникові записи, 

за мозаїчним принципом аплікуючи їх у тих чи інших епізодах твору; 

вбирають епістолярні вставки, нотатки, інтермедійні сценки з народного 

життя, авторські афоризми (т. зв. «дзюбизми»), максими, записані від людей 

із близького оточення. Аплікативна форма інтертекстуальності тут близька 

до трансплантації, передусім завдяки виконанню тотожних художніх 

функцій, як-от перенесення і врощення в цілісний наратив різножанрових 

конструкцій, і здебільшого складно піддається розрізненню. 

Аплікативна форма цитатної інтертекстуальності мало характерна для 

інших жанрових різновидів нефікційної літератури, зокрема через потребу 

постійного апелювання автора до першоджерела. Приміром, невольничий 

епістолярій абсолютно непридатний до аплікативної інтертекстуальності 

через обмеженість доступу адресантів до оригінальних текстів. Художньо-

документальна проза малих жанрових форм неспроможна ввібрати у свою 

структуру масштабні цитати-вставки: це суперечить її мистецькій природі. А 

отже, тільки розлога мемуаристика слугує полем утілення аплікативної 

інтертекстуальності, оскільки за часом творення є доволі віддаленою від 

актуальної епохи і може вбирати в себе різноманітні текстові конструкти з 

широкого інформаційного поля. 

Колаж як прийом цитатної інтертекстуальності також поширений у 

мемуарному наративі. Його наявність маркується залученням в архетекст 

гетерогенних фрагментів – мас-медійних та архівних матеріалів, елементів 
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усної історії, наукових праць. Мемуарист, освоюючи цей різнорідний 

матеріал, ставить собі за мету посилення естетичного ефекту від художнього 

сприйняття тексту, увиразнення його сюжетики, поглиблення емоційності. 

Використовуються при цьому різноманітні техніки, які дають змогу, 

спираючись на авторський наратив, скласти універсальне бачення якоїсь 

конкретної події чи всього життя спогадуваної особи під кутом зору 

мемуариста. Цитатний колаж у таких текстах функціонує через прийоми 

калейдоскопування, мозаїки, монтажу, і, важливо відмітити, неорганічність 

(на перший погляд) їхнього поєднання жодним чином не перешкоджає 

створенню монолітного мемуарного полотна. «Риторичне з’єднання „речей” і 

„знаків речей” (колаж) в єдиному текстовому цілому, – справедливо 

наголошує Ю. Лотман, – породжує подвійний ефект, підкреслюючи 

одночасно й умовність умовного, і його безумовну достовірність. У ролі 

„речей” (реалій, узятих із зовнішнього світу, а не створених рукою автора 

тексту) можуть виступати документи – тексти, справжність яких у цьому 

культурному контексті не береться під сумнів» [256, с. 117]. 

Колажні композити надають спогадовому наративу документального 

увиразнення: підсилюють змістове звучання авторського тексту, його 

фактологічну достовірність, слугують за ілюстрації, унаочнення. Водночас 

допомагають моделювати загальне художньо-документальне тло, на якому 

простежуються віхи життєвого і творчого шляху митця-шістдесятника, його 

покоління. Так, акцентуючи на посмертному витісненні з літературного 

процесу письменника В. Підпалого, його вдова Ніла Підпала в текст власних 

спогадів про чоловіка включає «Доповідну записку відділу культури ЦК 

Компартії України про деяких членів Спілки письменників України» [178], в 

якій виразно проглядаються епоха, тиск органів влади на творчих діячів, 

шантаж, утиски, цькування шістдесятників (І. Драча, Ліни Костенко), котрі, 

зокрема, на похороні поета звинуватили державців у його смерті. Задля 

прозорішої аргументації Ніла Підпала наводить цитату зі вказаного 

документа: «26 листопада ц. р. на поминальному обіді в квартирі 
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В. Підпалого член КПРС, письменник І. Драч у присутності Л. Костенко, 

М. Коцюбинської, С. Плачинди, відомих своєю антигромадянською 

поведінкою і поглядами, зробив заяву непартійного, антисуспільного 

характеру. Як злобні антирадянські вихватки слід розглядати й окремі 

репліки Ліни Костенко…» [357, с. 330]. У нарації авторки довільно поєднані 

відносно автономні за змістом фрагменти (як-от донос М. Рудя, резолюція 

В. Щербицького), однак у загальному контексті вони продуктивно виявляють 

себе, працюючи на інформаційне виповнення висловлювання. Документальні 

колажні вставки із судових справ, архівів, періодики, усної історії добачаємо 

і в мемуарних свідченнях про І. Світличного, В. Стуса, М. Коцюбинську, 

М. Лукаша, О. Тихого та інших шістдесятників. 

Колажний інтертекст – прикметна ознака щоденникарства Л. Танюка. 

Письменник, окрім більших і менших чужорідних конструкцій, активно 

вводить у власний текст окремі мітки, позначки, символи. Вони 

простежуються як в основному корпусі висловлювання, так і на його берегах, 

засвідчуючи зосередження уваги автора на вагомих, на його думку, 

складових змісту. Звідси такі різножанрові композити в діарійному дискурсі 

літератора, як есе, нариси, літературно-критичні праці, зразки малої прози, 

поезії, маса цитацій. Їх доповнюють врощення художньо-документальних 

змістоформ – епістолярію, некролога, записок. Із-поміж нетекстових вставок 

частотними є фотографії, дружні шаржі, дитячі малюнки, репродукції картин, 

таблиці. Спостерігаємо серед такого різноманіття і, здавалося б, абсолютно 

непідхожі прийоми щоденникової текстобудови, як-от залучення сканованих 

зображень військового квитка, телеграми, соцреалістичних логотипів. Відтак 

пересвідчуємося, що Л. Танюк – письменник і режисер – розбудовує свій 

щоденниковий дискурс з активним залученням низки прийомів 

інтертекстуальності – аплікації, колажу, трансплантації, які в процесі 

висловлювання посутньо продукують текстове ціле, а подеколи зрощуються 

між собою, втрачаючи самототожність.  
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В епістолярному дискурсі шістдесятників поодинокі колажні вставки-

символи помічаємо в епістолярії В. Стуса. Так, у листі до дружини й сина від 

1 червня 1981 р. письменник говорить про своє сприйняття й інтерпретацію 

теорії відносності А. Ейнштейна та пропонує малюнок-схему для пояснення 

сили електромагнетизму в часі та просторі. Натомість значно частіше в його 

в’язничних кореспонденціях фігурують колажні підкреслення: ними адресант 

підсилює свою думку, робить логічні вирізнення. Особливо помітно це в 

листовних настановах синові: «Ти повинен бути освіченою людиною. Бо 

теперішня людина – тільки освічена. Людина – це обов’язок, а не титул 

(народився – і вже людина). Людина – твориться, самонароджується. Власне, 

хто Ти є поки що? Кавалок глини сирової, пластичної. Бери цей кавалок у 

обидві жмені і мни – доти, поки з нього не вийде щось тверде, окреслене, 

перем’яте» [449, т. 6, кн. 1 с. 453]; «Насамперед, сину, я хочу, щоб Ти мав 

свій характер, а не був розмазнею, манною кашею для беззубих» [449, т. 6, 

кн. 1, с. 453]. Такі текстові підкреслення засвідчують вагу інформації: чи то 

щодо прочитаної книги, чи то щодо розмислів про моральні чесноти, чи то 

щодо планів гармонійного розвитку й виховання сина, яка В. Стусові – 

батькові, патріотові, митцеві, мужній і відповідальній людині, злочинно 

вирваній із нормального життя, – видавалася хоч дрібною можливістю 

впливати на цінний для нього світ, шансом виконувати свій прямий 

людський обов’язок.  

Малюнки-схеми віднаходимо і в ранньому епістолярії В. Симоненка, 

упорядкованому Ю. Смолянським [426]. Це в основному адресації до 

майбутньої дружини митця – Людмили Півторадні, насичені поетизмами. 

Але до вербального методу висловлення почуттів юний В. Симоненко додає 

візуальний, малюючи закоханих чоловічків, які разом з адресантом мають 

переконати обраницю в щирості його почуття. І хоч текст при цьому набуває 

певної композиційної аморфності, він і далі залишається монолітним, 

сконцентрованим навколо єдиного дискурсивного ядра. А звідси – 

підтримуємо дуже слушне твердження Н. Фатєєвої, яке стосується 
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«нелогічності у висловлюванні»: «У наративному тексті стратегія 

інтертекстуальності стає особливо ефективною у місцях порушення лінійної 

логіки розповіді, коли дискурсивні аномалії можуть бути дозволені тільки за 

рахунок виходу в інший текст» [489, с. 19]. 

Як уже мовилося, колажне конструювання художньо-документальної 

прози не властиве для малих жанрових форм, обмежений, щільний обсяг 

яких не допускає чужорідних текстових уведень. 

Парафраз – цей «адаптований чужослівний переказ» – у структурі 

спогадів вповні набуває самоцінності й незалежності, а також – додаткових 

функцій. Ю. Ковалів бачить у ньому «інтертекстуальний прийом, скорочений 

чи розширений переказ своїми словами чужих думок» [254, т. 2, с. 183]. 

Водночас у структурі мемуарного різнотекстового зрощення парафраз 

адаптується до метажанрового моноліту, помітно нівелюючи свої характерні 

прикмети. Найчастіше він прочитується як авторський текст, хоч і може 

стилістично вирізнятися з нього. У художньо-документальній прозі, зокрема 

в мемуарних хроніках та збірниках, переказуються ключові події 

шістдесятницького руху опору: смерть Й. Сталіна, хрущовська відлига й 

пов’язані з нею «оздоровчі» процеси в суспільстві, «перший укіс» 

української інтелігенції 1965 року, арешти 1972-го, колективний спротив 

системі. 

Парафраз вимагає переробки тексту, стислого чи розширеного його 

викладу, не потребуючи дослівної цитації. У спогадах про шістдесятників 

конструкції з ним особливо цінні, оскільки допомагають окреслювати знакові 

моменти життєтворчості письменників, трактувати різкі повороти в їхній 

долі. У мемуаристиці парафразні врощення здебільшого «мандрівні»: 

переходячи з тексту в текст, вони, як правило, набувають не однакових 

інтерпретацій і смислових відтінків. Відзначимо, зокрема, що в мемуарному 

двотомнику про М. Лукаша [317] до такого виду цитації належить розповідь 

про добровільну з’яву цього знаного перекладача в КДБ із проханням 

відсидіти термін ув’язнення замість заарештованого хворого на сухоти 
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І. Дзюби. У спогадах про В. Стуса – це одна з ключових сторінок його 

біографії: протест у київському кінотеатрі «Україна» під час прем’єрного 

показу фільму С. Параджанова «Тіні забутих предків» [318]. У мемуарних 

текстах про В. Підпалого однією з найуживаніших парафразних конструкцій 

є прощальне слово І. Драча на поминках поета, в якому літератор розповів 

алегоричну притчу про придуркуватого Івана, котрий скручував голови 

солов’ям, а відтак у нього народжувалися глухонімі діти [357]; аналогію 

І. Драч проводив із тоталітарною дійсністю, за що й зазнав цькувань і 

утисків. Наведений приклад парафразу близький до цитатної 

інтертекстуальності й засвідчує синкретичне цитатне мислення мемуаристів.  

Інтертекстуальний парафраз виявляє себе у в’язничному епістолярії 

дисидентів-шістдесятників. У листах переказувалася інформація про ключові 

події з особистого чи громадського життя адресанта і його найближчого 

оточення, котрі жваво обговорювалися в’язнями, їхніми родичами, набували 

різних інтерпретацій, подеколи неточних або й неправдивих. У табірних 

умовах будь-які новини викликали інтерес, поширювалися, обростали 

суб’єктивними оцінками. Так, украй негативно було зустрінуто звістки про 

написання шістдесятниками покаянних заяв. Особливо не вникаючи в 

причини таких фактів, дописувачі різко критикували колишніх побратимів, 

відмежовувалися від них ідеологічно, поривали будь-які стосунки. До 

прикладу, в епістолярії І. Світличного, В. Стуса, В. Чорновола звучать гострі 

інвективи на адресу І. Дзюби та З. Франко, «примиренські» дії яких щодо 

влади піддаються різкій критиці. Парафразні композити в листах дисидентів 

додають текстам семантичної насиченості, підвищують їхню емоційність. 

Докладний переказ чужих думок супроводжує листовні роздуми в’язнів 

сумління, приміром, щодо публікації творів їхніх побратимів: ознаки 

парафразу виявляються в розповідях про вихід із друку книг шістдесятників, 

понівечених літературними цензорами. Осудження вульгарного втручання 

ідеологічних наглядачів у творчий світ автора в невільничому середовищі 

був одноголосним, хоч і не завжди однозначним. Так, у кореспонденціях 
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І. Світличного, В. Стуса, В. Чорновола привертають увагу розмірковування 

на теми згасання художності у творчості флагманів їхнього покоління – 

М. Вінграновського, І. Драча, В. Коротича, Д. Павличка. Водночас їхні 

висловлювання можуть сприйматися як літературно-критичні пасажі, що 

мають важливе значення для потрактування ролі автора в контексті епохи. 

Ознаки парафразу прочитуються у вже згадуваних відгуках В. Стуса на 

збірки віршів Б. Нечерди, які після редакторського втручання вийшли друком 

збіднені художньо і спровокували в дисидента різко негативну оцінку.  

Парафразні фрагменти добачаємо в усній оповіді. Ідентифікуються 

вони завдяки здатності вербального мовлення вільно трансформуватися в 

повноцінний мемуарний наратив, забарвлений, як і належить жанру інтерв’ю, 

публіцистичними авторськими сентенціями. Таким чином, усна оповідь 

споріднюється зі спогадовим текстом і прочитується як одне художнє ціле. 

Інтерв’юер у процесі бесіди, як правило, акцентує увагу співрозмовника на 

знакових для нього подіях, з’ясовує ставлення оповідача до них, що, 

зрештою, дає можливість дослідникові вичленити раніше сформульовану 

думку та перефразувати предмет нарації в мемуарному форматі. На відміну 

від спогадів, матеріалам усної оповіді не властиве художнє обрамлення 

лінійно зчеплених подій. Натомість у ході розмови оповідач може 

переказувати раніше висловлене у власних творах: те, що стосується його 

життя, світогляду, устремлінь. Із часової віддалі його акценти й оцінки 

можуть дещо змінюватися, однак зауважимо, що незгодні з режимом 

шістдесятники у своїх політико-ідеологічних висновках залишаються всякчас 

послідовними.  

Приміром, М. Коцюбинська в низці інтерв’ю демонструє зв’язок із 

мемуарною хронікою «Із книги споминів», у якій поетапно викладено 

історію її життя. Це інтертекстуальне парафразування – поєднання 

мемуарного претексту, в якому вкотре актуалізується духовна близькість 

літераторки з М. Коцюбинським, роль П. Тичини і Б. Антоненка-Давидовича 

в її житті, товаришування й соратництво з І. Світличним, Н. Світличною, 
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А. Горською, В. Чорноволом, Є. Сверстюком, В. Стусом, і діалогу-

прототексту. Скажімо, інтерв’ю «Попри все я вдячна долі» [364], записане 

Сергієм і Тетяною Дзюбами й надруковане в «Літературній Україні» від 

10 квітня 1997 р., має всі ознаки прототексту, оскільки матеріал, 

зафіксований у пам’яті М. Коцюбинської, стає надалі основою для створення 

мемуарної книги – від нього відштовхуються інші розлогі різнотемні оповіді, 

об’єднані в хроніку «Із книги споминів». В інтерв’ю, яке кваліфікуємо як 

інтерв’ю-історія, важливою складовою є автобіографічний чинник: тут 

охоплені вінницький, чернігівський, уфимський, київський періоди життя 

письменниці з акцентуванням в останньому з них її психологічного 

самовияву в умовах екстремальних випробувань – переслідувань, 

виключення з партії, позбавлення роботи в Інституті літератури, 

перешкоджань у творчих пошуках, погроз відібрати малолітню дитину.  

Парафразного виміру набуває в інтерв’ю програмний в історії 

шістдесятництва факт протесту інакомислячих інтелігентів на київській 

прем’єрі фільму С. Параджанова «Тіні забутих предків». Цій події 

М. Коцюбинська дає свою суб’єктивну оцінку, підкреслюючи її вагу 

коментарем: 

«– Ми всі знаємо про події в кінотеатрі «Україна» на перегляді фільму 

«Тіні забутих предків» С. Параджанова, коли інтелігенція публічно 

виступила проти того, що відбувалося в країні. Ви були тоді в залі… 

– Коли почались арешти серед української інтелігенції, ми вирішили 

повідомити про це громадськість і обговорювали, хто про це повідомить. І от 

на показі кінострічки виступив Іван Дзюба, його підтримав Василь Стус. Я 

сиділа поруч зі Стусом. Василь від хвилювання тремтів буквально кожною 

клітинкою. Я обняла його за плечі і подумала: „Господи, хлопче, як ти 

житимеш?!” А коли у залі підвівся В. Чорновіл, він запропонував: „Хто 

проти арештів, встаньте!” Листи з протестами надсилались і раніше, але 

цього разу все відбувалось відкрито, привселюдно. І чоловік сто встали! 

Потім окремо „виловлювали” кожного, хто встав, примушували засудити 
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свій вчинок. Говорили і зі мною. Від мене вимагали тільки одного: 

покаятись, підтвердити, що я тоді підвелась випадково, не подумавши. Але я 

доводила, що все робила осмислено. Далі було те, що Ви знаєте…» [364, 

с. 6].  

Парафразне зрощення медійного наративу з мемуарним є незмінним 

атрибутом інтертекстуальності в межах художньо-документального дискурсу 

шістдесятників. Короткий опис події, явища (інтерв’ю) трансформується в 

об’ємний текст (мемуарна повість, роман) і навпаки, що дозволяє говорити 

про парафразну текстову взаємозамінність.  

Парафразні конструкції рідкісні, хоч і можливі, в епістолярному й 

діарійному дискурсах, у нефікційних малих жанрах – автобіографії, записках, 

некролозі. Так, у некролозі вони проявляються в разі акцентування автором 

значущих подій у житті шістдесятника, пов’язаних зі спротивом ідеології 

офіціозу (як уже згадуваний протест на перегляді фільму С. Параджанова). 

Утім, найвиразніше інтертекстуальний прийом парафразу виявляє себе в 

мемуарному наративі й повноцінно функціонує як атрибут його поетики. 

Виявом міжтекстової цитації також є перенесення прозового твору в 

поезію в межах авторського дискурсу. Такий інтертекстуальний прийом 

може одночасно потрактовуватися і як парафраз, оскільки авторський задум 

зводиться до стислого викладу прозового тексту поетичним. Процес т. зв. 

парафразної адаптації вможливлює фрагментарний переказ біографічних 

відомостей, які виявляють себе здебільшого на ремінісцентному рівні, і тому 

тільки підготовлений читач є здатним відділити художнє тло від 

документального. Унаслідок такої мовної гри авторові вдається нарощувати 

медитативні саморухи і завдяки градаційним прийомам досягати вершин 

психологічного самовияву. У цей спосіб суґестіюється й нова естетична 

реальність, яка засвідчує процес текстового перенесення психічних станів з 

одного генологічного різновиду в інший. Спостерегти зауважені варіанти 

парафразної єдності можемо в документальній повісті М. Івасюка «Монолог 

перед обличчям сина», вислідом якої стала мемуарна поетична візія «Елегії 
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про сина». Тематика і проблематика обох творів, присвячених пам’яті 

трагічно загиблого сина автора – співака й композитора В. Івасюка, спільна, 

проте виклад документального матеріалу диференціюється залежно від 

жанрової моделі. Поетичний новотвір своїми художніми ознаками засвідчує 

імпліцитні переживання автора, спричинені смертю сина; трагічна подія 

повсякчас повертає його до фактологічних украплень у структуру лірико-

медитативної збірки. М. Івасюк моделює суґестивний портрет сина, 

трансформує його через свої оніричні стани й наповнює художніми 

деталями, невластивими мемуарній повісті. Спогади батька сприймаються як 

інтертекст для поетичної збірки «Елегії для сина» і своє художнє втілення в її 

інформаційну площину здійснюють через перенесення. 

Прийом перенесення функціонує на рівні мовомислення 

шістдесятників із подальшим використанням сюжету в різножанрових 

документальних текстах. Ідеться про усні історії, які набувають художньо-

документальної реалізації й можуть переповідатися через множину 

інтерпретацій як безпосередніми очевидцями події, так і її опосередкованими 

ретрансляторами. Знову з метою ілюстрації наведемо протестний виступ 

шістдесятників на прем’єрному перегляді фільму «Тіні забутих предків». 

Помітний резонанс у середовищі інакомислячих викликала смерть А. 

Горської, і ця трагічна подія знайшла відображення в низці документальних 

творів, авторства передусім приятелів покійної. Інтертекстуальним 

композитом, який у зв’язку з цією темою найчастіше переноситься в 

різножанрові художньо-документальні твори шістдесятників, є оповідь про 

знищений партфункціонерами в Київському університеті вітраж роботи 

А. Горської, О. Заливахи, Г. Зубченко, Г. Севрук, Л. Семикіної, створення 

якого було приурочено до 150-річчя від дня народження Т. Шевченка. Таким 

чином, відомості про знакові для покоління 1960-х рр. факти, які побутували 

в усному мовленні, переносяться в художньо-документальний дискурс, 

постаючи як інтертекстуальні оповіді. 
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Ремінісценції та алюзії – менш уживані інтертекстуальні прийоми в 

структурі художньо-документальної прози про шістдесятників, однак їхнє 

побутування цілком закономірне. Ремінісценція як цитатний вияв не завжди 

збігається з авторським оригіналом, може бути неточною, не береться в 

лапки, як текст у тексті розпізнається лише підготовленим читачем. Цю 

думку підтверджує М. Шаповал: «Якщо брати за критерій розмежування 

цитати, алюзії та ремінісценції міру точності відтворення претексту, то 

ремінісценція буде найменш точною, – і найбільш складною для верифікації 

порівняно з алюзією та цитатою, що опирається на вияв предикації: вона 

нагадуватиме про окремі елементи творів художньої літератури, історичних 

та культурних подій, імена видатних осіб за допомогою настільки 

трансформованих конструкцій, що виявлення не лише предикації, а й самого 

претексту часто стає ускладненим» [516, с. 109–110]. У спогадовому 

матеріалі ремінісценція свідомо використовується з метою розширення 

асоціативного простору сприйняття, засвідчення триєдиної діалогічності між 

автором мемуарів, особою, якій присвячені мемуари, та митцем, із творів 

якого взято цитату. Як слушно спостеріг В. Халізєв, «ремінісценції у вигляді 

цитат становлять сутнісний різновид неавторського слова» [488, с. 254].  

На матеріалі мемуарних збірників, утім, можна простежити вияви такої 

інтертекстуальності. До прикладу, «прямостояння» – це стусівська 

ремінісценція, якою оперують автори багатьох спогадів, зокрема про 

М. Коцюбинську [483]. Фактично всі мемуарні матеріали про письменницю 

засвідчують цю характеристику, зводячи її до осмислення ролі діячки в русі 

шістдесятників, незламності жінки у протистоянні режиму, вмінні бути 

непохитною у відстоюванні особистісних переконань. Зосібна Л. Плющ 

наголошує: «Михайлина належить до найсвітліших, того найкращого, що 

було, скористаймося її ж словом у русі прямостояння (насправді, 

М. Коцюбинська лише ввела його в літературний обіг. – О. Р.). Вона 

належала до „малесенької щопти” (ще одна стусівська ремінісценція. – О. Р.) 

тих, хто самим своїм існуванням повертали життя змертвілим і спорожнілим 
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словам, й самі породжували Слово „на вагу золота”» [483, с. 299]. А це вже – 

зі слів Л. Мірошниченко: «Рівновага її „прямостояння”, рідкісна внутрішня 

свобода огортали співбесідника якимось природним супокоєм. За цією 

доступністю, відкритою теплотою і щирістю світилася пронизлива 

екзистенційна глибина» [483, с. 199].  

«Самособоюнаповнення» – ще одна ремінісценція, частотна вже в 

спогадах про В. Стуса. Вона взята з його поезії «Мені зоря сіяла нині 

вранці…» – як така, що засвідчує імпліцитний самовияв та ескапізм 

буттєтривання поетичного alter ego митця. Новотвір «щопта», ужитий у вірші 

«Ярій, душе…», зачитаному як прощальна промова на похороні А. Горської, 

позначує певну приреченість у самоідентифікації поетового покоління у 

протистоянні системі.  

Ремінісценції у спогадах про шістдесятників здебільшого засвоюються 

з творчості представників цього руху, підтверджуючи єдиноспрямованість 

заявленої суспільної й особистісної позиції його діячів. Цим прийомам 

інтертекстуальності властиві стилізація, підпорядкованість і проникнення в 

манеру письма автора спогадів.  

Ремінісценція може видозмінюватися в алюзію і прочитуватися 

неоднозначно, – залежно від читацького сприйняття. Д. Папкіна слушно 

наголошує на тому, що «межу між алюзією та ремінісценцією встановити 

непросто» [347, с. 78]. Особливо складно диференціювати ці прийоми в 

художньо-документальному тексті. Скажімо, всі наведені вище приклади 

ремінісценцій можна з певністю кваліфікувати і як алюзії, що вже звично 

сприймаються як «універсум текстів» (Ж. Дерріда). Непряме скерування до 

літературних першоджерел утілює письменницьку ідею повномасштабного 

віддзеркалення духовної сутності й одночасної реалізації художньої мети: 

запропонувати універсальну картину бачення світу й виразно наголосити на 

своїй участі у повсякденних онтологічних процесах. Зіпремося тут на цілком 

слушне твердження Н. П’єге-Гро: «Справді, літературна алюзія передбачає, 

що читач у змозі розпізнати за іносказанням ту думку, яку автор хотів йому 
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навіяти, не висловлюючи її прямо. Коли в основі алюзії лежить гра слів, то 

вона відразу сприймається як ігровий елемент, щось на кшталт жартівливого 

підморгування, адресованого читачеві» [371, с. 92].  

У в’язничному епістолярії приклади алюзивної інтертектуальності 

простежуються у зверненнях авторів до виконаних ними літературних 

перекладів: так, В. Стус апелює до творчості Ґете, Рільке, І. Світличний – до 

Беранже, Бодлера. Алюзії постають тут як тонкі мовні ігри, вказують на 

спорідненість мислення та художнього смаку всіх учасників листовної 

комунікації. Акцентуючи непоступливість у змаганні із системою, свою 

внутрішню силу й моральну гідність, в’язні сумління вплітають в 

епістолярний дискурс максими Г. Сковороди, Т. Шевченка, І. Франка, Лесі 

Українки, інших велетів національного духу. Алюзивні вияви проникають в 

різні жанрові модифікації художньо-документальної прози – мемуари, 

щоденники, усну оповідь, записки, автобіографію, некролог. 

Алюзія як інтертекстуальний прийом мемуарного дискурсу не потребує 

дослівності й витлумачується через співвіднесення часто вживаного вислову 

з авторською нарацією. Алюзивне цитування дає змогу письменникові 

передати драматизм події, про яку йдеться, наситити текст інформацією; 

воно спонукає до асоціативного мислення, водночас постаючи одним зі 

способів реалізації авторських креативно-аналітичних можливостей. Як 

стилістична фігура художньо-документальної прози шістдесятників алюзія 

продукується виразними аналогійними контекстами (ідеологічним, історико-

політичним) доби й різноманітно проявляє себе. Через тотальні утиски 

інакомислячих письменники часто вдаються до алюзивного прочитання 

біблійної історії, передусім новозавітної, виказуючи цим опір викоріненню 

віри, протидію духовному вихолощенню нації. Ілюстрацій цього – досить 

багато практично в усіх різновидах нефікційної літератури. Зауважимо, що в 

інтертекстуальній площині алюзія, на відміну від ремінісценції, все ж таки 

вимагає однозначності в розумінні й потрактуванні факту, події чи явища. 
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Прийомом цитатної інтертекстуальності слід вважати врощення в 

художньо-документальний наратив епіграфів – надписів афористичного 

характеру, які традиційно передують основному тексту. За словами 

І. Арнольд, епіграфом є «цитата або вислів, наведені між назвою тексту і 

його початком, котрі інакомовно інтерпретують текст мовби від особи 

іншого автора „іншим голосом”» [13, с. 8]. Запозичують епіграфи з 

різноманітних джерел, що підтверджує вільний вибір автора висловлювання 

відповідно до його задуму, моральної, філософської зорієнтованості, 

особистісних і творчих проявів.  

У широкій системі художньо-документальних жанрів епіграфи 

супроводжують лише мемуарний матеріал, найактивніше виявляючись у 

збірниках спогадів. Як правило, зустрічаються вони в об’ємних мемуарних 

полотнах, натомість фактично непридатними є для всіх інших різновидів 

нефікційної літератури, адже призначення епіграфа – асоціативно 

пов’язувати часи, змістові площини, людські долі, що може бути реалізоване 

тільки через просторий інформаційно-текстовий формат. Завдяки епіграфу 

письменник набуває можливості лаконічно й максимально точно окреслити 

якусь із граней таланту спогадуваної особи, закцентувати найяскравіші 

моменти її життя і – залежно від поставленої мети – так чи інакше 

репрезентувати героя своєї оповіді. 

Епіграф віддзеркалює смисловий код авторського тексту, вказує на 

його відкритість до інтертекстуальної гри. «Будучи пов’язаним з автором і 

текстом, – слушно підкреслює своєрідність цього наративного композиту 

Л. Казакова, – епіграф інтертекстуальний, звернений одночасно до свого 

джерела і до тексту з цитатами, такий, що функціонує асоціативно, на 

перетині внутрішньотекстових і позатекстових структур, утворюючи нові 

мікропростори всередині тексту, дозволяючи відбутися мультиполярному й 

багатоголосому „діалогу культур”, ідей та думок» [179, с. 37]. Удаючись до 

епіграфування, автор твору бере на себе певне художнє зобов’язання: 

орієнтуватися на заявлену проблематику й чітко дотримуватися лінійності 
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розповіді. Задіяним інтертекстуальним прийомом він пропонує реципієнтові 

ключ до прочитання тексту – через накладання семантичних полів суміщених 

його частин. Водночас ідейно співзвучними мусять бути «голоси» основної 

та врощеної нарацій.  

Найчастіше епіграфи добирають із творчого набутку спогадуваного 

автора: це можуть бути поетичні уривки, філософські або моральні максими, 

вислови публіцистичного характеру. Проте непоодинокими є і вживлення в 

мемуарну площину текстових узагальнень із будь-яких інших художньо-

літературних, фольклорних, релігійних, філософських, історичних джерел. 

Як уже відзначалося, вони завжди узгоджуються з наративними стратегіями 

автора, не допускають конфлікту змісту, форми, стилю.  

Простежмо взаємозв’язок епіграфа із заголовком та основним текстом 

твору, адже саме завдяки їхній монолітності виформовується художньо-

композиційна цілісність мемуарного твору. Так, наприклад, Л. Світлична в 

мемуарному есе «Поруч з Іваном» на означення єдиновимірності й 

тотожності обраного подружжям Світличних життєвого шляху 

послуговується цитатою з вірша В. Симоненка «Там, у степу, схрестилися 

дороги…»: 

…Чи ти зі мною поруч  

пройдеш безтрепетно по схрещених мечах? [125, с. 21]. 

Епіграф прямо вказує на розвиток дії в мемуарному тексті й визначає 

особливості його лінійної композиції: мовиться про знайомство з Іваном, 

одруження, планування їхнього дальшого життя, зв’язок із шістдесятниками, 

протистояння режимові, період табору й заслання, смерть і всюдисущу 

духовну присутність чоловіка. 

 М. Горбаль, побратим І. Світличного, до статті «Володар духу і король 

спокою» в ролі епіграфа залучає рядки з Нового Завіту, зокрема з глави 

тринадцятої Об’явлення св. Івана Богослова: 

І почув я голос з неба, що до мене казав: 

– Напиши: Блаженні ті мертві, 
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хто з цього часу вмирає у Господі! 

– Так, – каже Дух, – вони від праць своїх 

заспокояться, 

бо їх діла йдуть за ними слідом [125, с. 499]. 

Цей епіграф указує на проблему, означену мемуаристом, проте прямих 

перегуків із текстом не має. Відтак прийом алюзивного інтертекстування 

оприявнює асоціативні паралелі з біблійними персонажами, взятими за 

приклад для наслідування, що підтверджує і свідомий життєвий вибір 

І. Світличного; також епіграф засвідчує праведність і жертовність торованого 

шістдесятником шляху, відданість літератора, всупереч обставинам, обраній 

справі.  

 У книзі спогадів про В. Підпалого мемуаристи найчастіше добирають 

епіграфи з ліричного спадку поета, таким чином виказуючи солідарність із 

його думками, переконаннями, аксіологічними концептами, вчинками. 

Л. Мірошниченко, приміром, перед своїми рефлексіями про митця подає 

епіграф, узятий із його поезії «Рубіж»: 

А мені… згоріть в рядках, як на вогні… [357, с. 265]. 

Цим рядком вона означує цілковиту поетову відданість рідному слову, 

Україні, родині, улюбленій роботі. Водночас мовиться і про екзистенційну 

приреченість українського майстра слова, про його стійку налаштованість, 

незважаючи на будь-які перешкоди, вершити розпочате, відстоювати 

неперехідні життєві цінності.  

Інша мемуаристка – Н. Шумада – як епіграф до своєї статті «Вічно 

молоді» взяла такі рядки з вірша В. Підпалого: 

   А в мене думи за життя були! 

…Хіба і їх на цвинтар віднесли?! [357, с. 440]. 

Тут уже добачаємо констатацію передчасної смерті письменника, роздуми 

про нереалізованість його творчих мрій і намірів. А отже, прийом 

епіграфування постає своєрідним дешифрувальником тексту, зосереджуючи 

в собі його основні ідейні акценти. 
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Стій! Не стирай з свічада порохи… [318, с. 127], –  

ці Стусові рядки – епіграф до мемуарної розповіді М. Коцюбинської «У 

свічаді пам’яті», написаній із метою увічнити образ поета, зафіксувати для 

нащадків його риси людини, майстра слова, борця-патріота. Дослідниця 

обрала їх для алюзивного підтвердження екзистенційного буттєтривання й 

життєвого самовизначення колеги по перу, духовного побратима. У 

мемуарній розповіді М. Коцюбинської застосовано й інтертекстуальний 

прийом колажування, завдяки якому авторка досягає бажаного 

формозмістового ефекту: як єдине художнє ціле сприймаються введені в 

мемуарний дискурс поезії та епістолярій дисидента. Можемо говорити і про 

металогічний доважок епіграфа – конотування ним екзистенційного 

устремління мемуаристки зберегти духовну близькість із товаришем, 

утривалити миті їхнього спілкування на тлі складних суспільних подій. 

 Зрідка в мемуарних збірниках зауважуємо й подвійний епіграф, який 

застосовується з метою створення переконливої портретної характеристики 

спогадуваного письменника й водночас окреслення його цілісного духовного 

світу, життєвих принципів і переконань. Таким шляхом іде, зокрема, 

Т. Салига, говорячи про величну постать М. Вінграновського у книзі 

«Маршал Вінграновський». Перший епіграф належить онуці мемуариста:  

Українське слово сіло на дорозі 

і плаче…  

         (Катруся Стецько, 3,5 роки) [286, с. 68]; 

другий узятий із поезії М. Вінграновського: 

Це слово крізь хрести і прах, 

Крізь пил віків, усе в сльозах… 

                             (Микола Вінграновський)» [286, с. 68]. 

Подвійний епіграф увиразнює свідомо задіяний Т. Салигою прийом 

градації: він психологічно посилює концентрацію уваги довкола проблеми 

ваги української мови, слова у творчості письменника. Емоційно-смислове 

напруження в тексті передається через визначальні віхи літературного 
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сходження художника слова: публікація перших новаторських поезій, вихід 

із друку збірок, наслідком яких стало звинувачення митця у формалізмі, 

абстракціонізмі. Однак рідне слово допомогло М. Вінграновському уникнути 

творчої кризи через подібні «застереження»; в його творах воно якраз і 

символізує духовну силу, снагу. Втім, дібрані Т. Салигою епіграфи до 

спогадового матеріалу ще й змістовно відтінюють трагічну долю та 

колоніальне становище українського слова в умовах бездержавності, 

емоційно означують уболівання письменника за майбутнє цього слова. 

Епіграфи як супровідний композит великих мемуарних творів наявні 

лише в хроніці І. Жиленко «Homo fеriens». Авторка свідомо долучає їх задля 

кодування наративної стратегії спогадового тексту: уводячи власні поетичні 

фрагменти, вона створює мозаїку нефабульної оповіді, через яку репрезентує 

події свого життя. Так, розділ про дитячі роки під назвою «Сьоме небо 

дитинства» маркований промовистим епіграфом: 

   Куди дівається дівчинка, 

   коли вона виростає? 

   Ховається у годиннику? 

   Чи в теплі краї відлітає?.. [137, с. 29]. 

У цьому розділі авторка розповідає про родину, в якій виховувалася, дідуся й 

бабусю, котрі вплинули на формування її світогляду, про друзів дитинства, 

тонко обігруючи фактор і колорит часу. Зв’язок з епіграфом простежується 

на рівні філософського узагальнення про скороминущість дитячих літ і 

основний їхній набуток – дорослішання. 

Розділ «Дощ над нашим коханням» відкривається символічним 

епіграфом: 

Я писала віршики про Ґрея – 

Як казали критики – «без гальм». 

Пам’ятаєш: у оранжереї –  

Дощ по склу й задушний видих пальм [137, с. 143]. 
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Суть цього додаткового текстового компонента сприймається як прелюдія до 

розлогої нарації про випробування тривалою розлукою з коханим у період 

його військової служби в Забайкаллі.  

Натомість епіграф до розділу «Страсний тиждень 1972 року» – 

У врем’я оно, навесні,  

в плащі, який начхав на моду, 

місило бруднуватий сніг 

печальне цареня природи [137, с. 417] – 

звучить як інтрига щодо подальшої розповіді про участь молодої 

письменниці в суспільно-мистецьких змаганнях доби. За задумом авторки 

хроніки, він органічно пов’язаний з основною думкою наступного текстового 

фрагмента, оскільки наголошує на контрастності життя й великій духовній 

силі творчої особистості. А загалом епіграфи І. Жиленко сприймаються як 

змістові коди її екзистенційного самоозначення в один із переломних 

моментів історії.  

До експериментів з епіграфуванням удається І. Дзюба у своїй хроніці 

«Не окремо взяте життя». Її першу частину-дію – письменник завершує 

висновком-сентенцією під назвою «Замість епілогу до першої дії та епіграфа 

до другої». Бачимо, що епілог та епіграф наділяються текстовою тотожністю 

й функціональною взаємозамінністю, у принципі, не порушуючи лінійності 

нарації. Свої розмірковування письменник обрамлює афоризмом зі спадщини 

італійського філософа Дж. Віко і далі розгортає його: «„Природа народів 

спочатку жорстока, потім сувора, потім м’яка, опісля витончена, нарешті 

розбещена”. Історія цивілізацій підтверджує це спостереження (чи 

закономірність). Питання: на якій стадії перебуває нині „цивілізований світ”? 

І де в ньому ми, які стадії пройшли, які перескочили і куди встрибнули?» 

[121, с. 286]. Так письменник указує на незмінність траєкторії руху 

суспільної свідомості, на формальному ж рівні засвідчує новаторські 

архітектонічні прийоми, зокрема в аспекті інтертекстуальності. 



310 

Епілог/епіграф виконує функцію змістового ущільнювача тексту, традиційно 

скеровуючи читача до напрямку його інтерпретації. 

Таким чином, цитата в структурі художньо-документальної прози 

українських шістдесятників має виразний інтертекстуальний вимір і 

репрезентується через низку стилістичних форм. Вона сприймається як 

основа для інформативної, емоційної, експресивної, комунікативної 

насиченості нефікційного матеріалу й значною мірою визначає його смислові 

й рецепційні можливості.  
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3.3. Заголовок як виразник художнього коду в текстах 

шістдесятників  

 

Актуальною для поетики художньо-документальної прози є проблема 

заголовка. Дослідники відносять цей позатекстуальний засіб комбінування, 

як і епіграф, до паратекстуальних явищ, оскільки його функції в системі 

цілого зводяться до ідейно-тематичного маркування подальшого тексту, що 

водночас обумовлює цілковиту художню єдність із ним. Водночас графічно 

заголовок постає самостійним компонентом твору й це дозволяє сприймати 

його як виразника певного художнього коду, що сконцентровує в собі 

семантичні ознаки авторської нарації і скеровує реципієнта до конкретного 

варіанта інтерпретації художнього твору, виступає своєрідним паролем для 

його розкодування. 

Взаємозв’язок між заголовком і текстом сприймається як логічно 

вмотивований, що дає змогу їхню взаємодію осмислювати за певною схемою, 

котра зауважує стильові, композиційні та семантичні ознаки цілого. 

Пропонуємо таку її репрезентацію:  

наратор – заголовок – текст – інтерпретатор, 

якою акцентується рецептивна єдність автора й читача, що вможливлюється 

завдяки передтекстовим символам-кодам, котрі концептуально дешифрують 

письменницький задум. Таким чином, твір інтерпретується на двох рівнях – 

структурно-змістовому і прагматичному, що дозволяє освоїти його сюжет і 

композицію та призначення (мету і причини написання, інтенцію).  

З-поміж гуманітарних наук найактивніше досліджує заголовок 

журналістикознавство. Наразі захищено низку дисертацій (М. Бахарев [27], 

А. Долгірева [126], С. Ібрагімова [156], А. Люта [267], В. Погребенников 

[360], А. Сафонов [399], О. Сибіренко-Ставрояні [416], В. Ронгінський [384]), 

в яких з’ясовуються природа, а також структурно-семантичні, стилістичні 

особливості газетно-журнальних назв. Серед зарубіжних і вітчизняних 

учених до цієї проблеми зверталися Р. Барт [25], який умотивовував потребу 
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її вивчення, Н. Фатєєва [489], Н. Веселова [54], котрі окреслили 

загальнотеоретичні аспекти таких досліджень. А. Ламзіна [239] й 

О. Фонякова [497] вивчають заголовок як власну назву; формозмістові 

аспекти назвопозначень з’ясовує І. Гальперін [83]. А наймасштабнішою 

працею на сьогодні – такою, що висвітлює найширший спектр нюансів 

проблеми – є фундаментальна студія С. Кржижановського «Поетика 

заголовків» [225].  

Водночас художня природа заголовків та їхніх комплексів зовсім не 

вивчена стосовно нефікційної літератури: дослідники вперто оминають цю 

проблему, хоч вона доволі цікава з погляду поетики й виявляє оригінальні, 

притаманні лише художньо-документальній прозі особливості.  

Відзначимо, що заголовкова рубрикація властива фактично всім 

генологічним різновидам художньо-документальної прози, крім епістолярію. 

Листи за своїми стилістичними ознаками не потребують оглаву, оскільки 

тяжіють до письмової трансформації тематично різнорідного матеріалу, що 

надсилається адресатові й подається як завершений текст, сформований з 

окремих структурних компонентів і підпорядкований усталеному 

композиційному принципу. Кореспонденції легко вбирають чужорідні або й 

авторські тексти (найчастіше поезію), котрі ідентифікуються зі своїм 

заголовком і в структурі епістолярного наративу прочитуються як художньо 

завершена цілісність. Однак найпродуктивніше заголовок функціонує в 

мемуаристиці, передусім у спогадових збірниках, що пов’язане з 

маркуванням і конкретизацією цих матеріалів, відмінних за автурою і 

художнім текстовим наповненням.  

Осмислити заголовковий пласт нефікційної літератури допомагає 

класифікація, запропонована І. Гальперіним. За спостереженням ученого, 

заголовки, залежно від уміщеної в них інформації, поділяються на такі 

різновиди: 1) назва-символ, 2) назва-теза, 3) назва-цитата, 4) назва-

повідомлення, 5) назва-натяк, 6) назва-оповідь [83, с. 134]. Із-поміж розмаїття 

оглавів у художньо-документальній прозі найактивніше виявляють себе 
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назва-символ, назва-цитата й назва-повідомлення. Обстеження текстів 

засвідчують, що ці заголовки схильні до подвійного реципіювання і 

взаємозаміни: приміром, назва-повідомлення може прочитуватися як символ 

і воднораз виконувати інтертекстуальні функції – поставати як авторська або 

чужорідна цитата. Не заперечуємо, що такі функції можуть виконувати й 

назви-тези, назви-натяки, назви-оповіді, проте в художньо-документальному 

тексті, й це підтверджує аналіз, вони менш активні. 

Здебільшого заголовки нефікційного наративу, відповідно до 

авторської художньої мети, слугують розкодуванню інформаційного поля, 

пов’язаного з онтологією буття суб’єкта оповіді. Адже, як справедливо 

зауважував Л. Виготський, «заголовок надається оповіді, звичайно, не 

випадково, він розкриває найважливішу тему, визначає ту домінанту, яка 

окреслює всю побудову розповіді» [66, с. 152]. Відтак оглав заявляє про себе 

як претекст і вимагає від автора повноцінної реалізації закцентованих 

творчих інтенцій. Себто генологічна природа такої літератури спонукає 

митця до інтенсивних інтелектуальних пошуків і креативності. Скажімо, малі 

жанрові утворення, які здебільшого висвітлюють окремо взятий факт із 

життя письменника, вимагають такої заголовкової рубрикації, яка 

найповніше б репрезентувала творчий задум автора. За назву в них можуть 

слугувати вдало дібрані ноумени, афоризми, різноманітні цитати –

синтаксичні конструкції у формі називних, одно- чи двоскладних простих 

речень. 

Розмаїтість паратекстуальної природи заголовка найкраще ілюструють 

мемуарні збірники, котрі містять чимало відмінних за жанровими ознаками 

текстів малих прозових форм (нариси, есе, оповідання, зрідка етюди, 

замальовки), які балансують на межі художнього, документального й 

публіцистичного дискурсів. Подеколи входять у спогадові книги й поезії-

некрологи. Заголовки всіх таких текстів покликані налаштувати читача на 

формування в його свідомості збірного образу митця, якому присвячені 

спогади. Водночас поліфункціональність оглавів проявляється й через 
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виявлення, крім інформаційної, низки інших функцій, зокрема апелятивної, 

яка дає змогу встановити контакт між автором і читачем; емотивної, що 

засвідчує авторське ставлення до власного повідомлення. Заголовок, таким 

чином, набуває ролі індикатора художньо-смислового наповнення 

мемуарного тексту. Кожен завершений фрагмент у його масиві виконує, так 

би мовити, «естафетне» призначення і сприяє перекодуванню семантичних 

полів від одного твору до іншого, нарощенню художніх інтерпретацій.  

У збірниках спогадів із запропонованої І. Гальперіним класифікації 

заголовків найвиразніше проявляють себе назви-символи. Автори, 

формулюючи їх, здебільшого вдаються до асоціативних зв’язків і 

послуговуються документальними джерелами, що можуть засвідчити різні 

грані таланту творчої особистості, визначити психоемоційні чинники її 

діяльності. Заголовки дешифрують інформацію про об’єкт спогадів, факт чи 

подію, пов’язані з ним, часто доповнюють їх алюзивними й ремінісцентними 

конотаціями. Якщо в назві відсутнє ім’я митця, – обізнаний читач повинен 

здогадатися, яку прикметну рису, властиву йому, символізує заголовок, 

націлений у смислове ядро мемуарного тексту. Символи-назви здебільшого 

абстрактні; вони визначають імпліцитні характеристики об’єкта оповіді, 

сфокусовуються ідейно й мають на меті через гру слів показати митця на тлі 

його доби – як представника покоління. Простежити таке символічне 

звучання заголовків можемо на матеріалі збірки «Маршал Вінграновський», 

приміром: «Він гранив слово, як ніхто» (автор Р. Дідула), «Ім’я, відгранене у 

слові» (В. Простопчук), «Лиманський Наливайко» (П. Перебийніс); наявні 

вони і в книзі «Стус: Поет і Громадянин», як-от: «Базилеос» (Є. Сверстюк), 

«Ярій, душе…» (М. Горинь), «У свічаді пам’яті» (М. Коцюбинська). Без 

сумніву, такі оглави добачимо в кожному мемуарному збірнику. 

Іншу групу складають назви-цитати, які закцентовують життєві 

пріоритети й переконання письменника. Мемуаристи свідомо вдаються до 

чужорідних висловлювань і задля того, щоб підкреслити визначальні риси 

спогадуваного митця й таким чином індивідуалізувати його як творчу 
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особистість. Здебільшого це хрестоматійні вірші з доробку об’єкта спогадів, 

які репрезентують його життєве і творче кредо. У всьому текстовому масиві 

вони реципіюються як інтертекстуальне явище, що слугує встановленню 

якнайтіснішого зв’язку між компонентами цілого, доводить їх семантичну 

монолітність. Цікаво, що заголовок-інтертекст має здатність замикатися в 

композиційне кільце й упродовж усього висловлювання нарощувати 

тематичний діапазон, і це, на переконання О. Волковинського, «дозволяє 

навіювати читачеві думку про циклічність і замкнутість наведених фактів» 

[63, с. 71]. Дослідник говорить про заголовки у фейлетонах В. Катаєва, котрі 

обрамлюють у смислову цілісність назву й закінчення твору і прочитуються 

однаково. Такий принцип вдало застосовується й до текстів у структурі 

мемуарних збірників, зокрема через інтертекстуальний прийом 

парафразування, завдяки чому спогадовий наратив набуває циклічної 

замкнутості у площині оприлюднених фактів. Розширений переказ чужого 

висловлювання підпорядковується насамперед заголовку, який скеровує 

авторську думку, й у результаті, не потребуючи дослівної цитації, виявляє 

можливості деталізувати і водночас підсумовувати виклад.  

Цитати, використовувані як заголовки, доволі часто помічаємо у 

збірнику спогадів про В. Підпалого «Пішов у дорогу – за ластівками». До них 

свідомо вдаються автори мемуарних дописів, щоб якомога повніше 

відтворити суголосність творчого мислення поета з його життєвою позицією. 

Мемуарист тут виконує роль правдивого очевидця-фіксатора подій, який 

свідчить про фактологічну підоснову документальної оповіді й потверджує 

чіткий взаємозв’язок між власними розмислами й пережитим. Із цього 

розряду – заголовки до спогадів Г. Бердо «Мене прощали колоски…», 

Д. Білоуса «Нам, що людьми народилися…», В. Грабовського «Присів 

пожуритися – зустрів друга», П. Засенка «По ґратах Україну пізнаю…», 

О. Матійка «Холодне забуття, не доторкнись живої думи!», Н. Підпалої 

«Передивись мене, моя любове…». Усі вони зумисне взяті з поетичної 

спадщини В. Підпалого й підкреслюють генерування заголовком подальшого 
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тексту, кореляцію авторської нарації з тим чи іншим варіантом її 

інтерпретації. Злютованістю з письменницьким текстом характеризуються й 

заголовки мемуарних есе про В. Стуса, як-от: «Не можу я без посмішки 

Івана…» (Л. Світлична), «Свіча в свічаді» (М. Горбаль), «Народе мій, до тебе 

я ще верну…» (В. Шовкошитний). 

Автори спогадів удаються до заголовків-цитат, які трансплантуються в 

паратекстуальну дискурсивну єдність із поетичних творів інших літераторів, 

із метою акцентувати домінантні риси, котрі виразно проявляє об’єкт оповіді. 

Так, заголовок до спогадів М. Коцюбинської про В. Підпалого «Бо ти на 

землі – людина» (цитата-максима В. Симоненка) визначає антропоцентричну 

складову його духовної самосутності, вроджену приреченість творити добро 

й нести найвищу моральну відповідальність за власну долю. А. Кацнельсон в 

есе під назвою «В ньому бачу Україну» (рядки його авторства) вказує на 

духовне зрощення В. Підпалого з рідною землею, визначає в імпліцитних та 

експліцитних рисах митця атрибуції національної ідентичності, вкорінення 

його в народну ментально-онтологічну природу. Натомість Л. Закордонець у 

мемуарному есе «Без нього наші болі без тепла» втілює вже згадуваний 

прийом композиційного кільця, коли заголовок і останні рядки його вірша-

присвяти «Був тайнознавцем» збігаються й утворюють семантичне коло, з 

якого проступає циклічна розповідь про неперебутність творчої особистості 

В. Підпалого. 

За своєю природою всі проаналізовані заголовки трансформуються в 

назви-повідомлення й розкодовують основний зміст мемуарного наративу. У 

цій ситуації вони можуть виконувати функції портретування та сприйматися 

як опорна схема, за якою зручно характеризувати ті чи інші аспекти 

життєтворчої діяльності письменника. Для прикладу, алюзивне наповнення 

назви збірника спогадів про І. Світличного «Доброокий» дешифрує 

портретний образ письменника, а заголовки в ньому сприймаються як 

своєрідний ключ, котрий деталізує особистісну і мистецьку сутність цього 

шістдесятника. Уже за самими заголовками есе можна схарактеризувати 
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лідера українського руху опору: «Светлая личность» (Ф. Пустова), 

«Подвижник» (І. Савич), «Трудівник» (Є. Сверстюк), «Садівник» 

(Р. Корогодський), «Лицар Духу» (Г. Севрук), «Двигун шістдесятників» 

(Б. Горинь), «Архітект шістдесятників» (М. Горинь), «Володар духу і король 

спокою» (М. Горбаль). Подібно до цього й за назвами малих жанрових форм 

із мемуарного збірника «Наш Лукаш» нескладно сформувати образ відомого 

українського перекладача, адже спогади А. Перепаді «Пан Мігель і дон 

Микола», В. Палажченка «Український Дон Кіхот із Кролевця», А. Кочура 

«Ідальго з Сумщини» мають виразний алюзивний підтекст і прямо вказують 

на роман Сервантеса «Дон Кіхот», неперевершена україномовна версія якого 

належить літераторові. Заголовок-портрет-код сприймається як умовна 

схема, за якою розкриваються особливості творчої натури обдарованої 

особистості, її мистецькі зацікавлення, така чи інша реакція на зовнішні 

впливи, визначаються способи та можливості повноцінної самореалізації 

майстра слова. 

Помічаємо типологічну схожість мемуарних есе з матеріалами усної 

оповіді в плані називання цих текстоутворень. Традиційно для заголовків 

автори використовують назви-цитати, які здебільшого добираються з 

уснооповідного наративу і сприймаються як його смислове ядро, що 

допомагає з’ясувати проблематику, за якою ведеться розмова інтерв’юера й 

респондента. За таких обставин інтерв’юер, який в подальшому редагує текст 

і створює його логічно завершену версію, намагається в назві якнайточніше 

висловити основну думку сказаного. З адресованих запитань і відповідей на 

них у ході бесіди формується наративне тло, в якому з розрізнених 

тематичних блоків нескладно виокремити мікротексти, здатні в сукупності 

пояснити назву уснооповідного матеріалу.  

Як пересвідчують спостереження, заголовки в інтерв’ю традиційно 

стосуються якоїсь заздалегідь визначеної теми або торкаються висвітлення 

чи деталізації окремих фактів із життя письменника. За цими критеріями їх 
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можна класифікувати за двома різновидами: тематичні та хронологічні. Втім, 

нерідко в діалозі ці змістові ознаки взаємодоповнюються. 

 У книзі «Бунт покоління» за назвами інтерв’ю з шістдесятниками 

особливо виразно прочитується ідейно-тематичний спектр творів-сегментів. 

Скажімо, заголовок до уснооповідного тексту за результатами бесіди з 

Є. Сверстюком «Ми обирали життя» [42, с. 33] прямо акцентує 

екзистенційний вибір письменника і його покоління, вказує на аксіологію та 

шляхи можливої повноцінної самореалізації особистості в тих умовах, 

свідчить про модель їхньої онтологічної поведінки. Схоже семантичне 

наповнення добачаємо в назві інтерв’ю з М. Горинем «У нас була велика 

місія» [42, с. 185], якою влучно схарактеризовано моральний обов’язок, чин і 

відповідальність шістдесятників. Натомість у заголовку «Ця книжка змінила 

усе моє життя…» [42, с. 91] (розмова з І. Дзюбою) акцентування уваги 

переноситься із проблем екзистенційного характеру на питання значущості 

книги «Інтернаціоналізм чи русифікація?» – і в особистій долі письменника, і 

в долі представників його покоління, порушується проблема впливу знакової 

праці на суспільну свідомість, що, власне, і являє собою семантичне ядро 

цього уснооповідного матеріалу. 

В інтерв’ю з М. Коцюбинською «У моєму житті було так багато 

добра…» [42, с. 153] простежуємо віхи життєвого і творчого шляху 

письменниці. Інтерв’юери Б. Бердиховська й О. Гнатюк свої запитання 

формулюють за хронологічним принципом, що дає змогу акцентувати на 

ключових фактах із біографії шістдесятниці, з’ясувати досі не відомі деталі з 

її життя. Мовиться, зокрема, про середовище, в якому зростала майбутня 

літераторка, про її батьків, евакуацію під час війни до Уфи, навчання в 

університеті, зближення із представниками українського руху опору, котре 

спричинило перегляд світогляду, відвертий вияв незгодної позиції, а в 

підсумку призвело до цькування й переслідування з боку каральних органів. 

Уся розповідь ведеться в онтологічній площині й корегується заголовком, 
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який спонукає до висвітлення значущих фактів життєпису М. Коцюбинської, 

котрі сформували її моральну стійкість і виробили цінісні пріоритети. 

Назвопозначення в уснооповідних творах можуть прочитуватись і як 

назви-символи, і як назви-натяки чи назви-тези, назви-повідомлення. Їхня 

багатоплановість вимагає від інтерв’юера чіткого вирізнення ключової думки 

діалогу й винесення її в заголовок із метою різнобічної характеристики 

респондента, визначення сфери його особистісних зацікавлень, мотивації 

поведінки та роду діяльності.  

Натомість масштабні мемуарні твори вимагають від письменника 

використання заголовків, які б окреслювали тривалий онтологічний простір 

творчої особистості, визначали її світоглядну позицію та творчі інтенції. 

Зазвичай такі оглави – це філософські максими, що лаконічно означують 

траєкторію буттєвого саморуху особистості й символізують її духовний 

вимір, як-от мемуарна хроніка С. Кириченко «Люди не зі страху». Відома 

літераторка таким заголовком «кодує», як зазначається в анотації до книги, 

«унікальні свідчення про себе та епоху, про відомі провідні постаті новітньої 

доби нашого національного пробудження, про десятки рядових творців 

суспільних обставин» [187, с. 4]. Заголовок твору можна сприймати як 

альтернативний до назви епічного полотна Р. Андріяшика «Люди зі страху» – 

авторського перепрочитання подій Першої світової війни, австро-угорського 

панування на українських землях і його роздумів над проблемами одвічної 

невлаштованості української нації та подеколи абсурдної участі її 

представників у посиленні цієї невлаштованості. С. Кириченко дещо змінює 

цю назву, наповнюючи її власним заголовковим підтекстом – з іншим 

художнім кодуванням. Письменниця пропонує панорамне бачення епохи 

шістдесятництва, у діях і вчинках репрезентантів якої подає розлогу 

характеристику руху опору на тлі геополітичних та ідеологічних викликів 

доби. Заперечна частка не, вжита в заголовку, вказує на стоїчну незгідність 

ключових постатей 1960-х рр. з імперською тоталітарною політикою і 

психологічно заперечує страх у ситуації морального та духовного вибору. 
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Семантичну подібність заголовків можна відзначити, розглядаючи 

мемуарні романи М. Руденка «Найбільше диво – життя» й І. Дзюби «Не 

окремо взяте життя». За композиційною організацією обидві хроніки 

виявляють разючу схожість у лінійній побудові сюжетної оповіді та 

циклічності наративної стратегії. У їхніх назвах – ключове слово життя, що 

вказує на онтологічний підтекст творів і окреслює соціальний, ідеологічний, 

політичний, психологічний, творчий виміри буттєтривання письменників. 

Заголовок у романах помітно вмотивовує ідейно-змістову площину, до того 

ж на кожному етапі авторської оповіді він градаційно нарощує текстові 

семантичні поля, котрі лінійно оновлюються, прямуючи до кульмінаційного 

пункту – визначення моделі поведінки персонажа в умовах екстремальних 

випробувань. Прагматична функція заголовка – стисло означити сутність 

подальшої послідовної деталізованої розповіді про етапні періоди в житті 

письменників.  

 Розгортання мемуарної нарації цих творів скеровується 

екзистенційним стрижнем, закладеним у їхню назву: він моделює життєвий 

вибір М. Руденка й І. Дзюби та визначає ієрархію цінностей кожного з них. 

Заголовок у спогадах про життя налаштовує на сповідальність суб’єкта 

оповіді й вимагає від читача неупереджених суджень стосовно прочитаного. 

Екзистенція як простір авторового існування (буття) зводиться до 

самоусвідомлення крізь призму сприйняття/несприйняття людських 

феноменів і соціальних явищ й увиразнення своєї активної позиції. Заголовки 

в такому тексті порушують проблему людської самості, Я-центризму в 

абсурдному світі тоталітаризму, допомагають вирізнити домінантні мотиви 

поведінки літератора, визначені онтологічною природою людського 

існування. Приміром, назви мемуарних хронік М. Руденка й І. Дзюби 

ретранслюють ідею життя як філософської категорії, що в ідеалі є для 

людини необмеженим простором можливостей і водночас надає шанси та 

способи для їх повноцінної реалізації.  
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На цікаві роздуми налаштовує й назва роману І. Жиленко «Homo 

Feriens: Спогади», перша частина якої в перекладі з латині звучить як 

людина, яка святкує. Такий оглав для мемуарного наративу є нетиповим. 

Поєднання різномовних лексем і, відповідно, графем латиниці та кирилиці в 

ньому ніби ставить перед читачем низку завдань, які повинні бути виконані 

задля розкодування наративних стратегій твору. Якоюсь мірою це 

сприймається і як мовна гра. Інтригує перша частина назви – своєрідна 

художня загадка, відповідь на яку з’являється лише після прочитання твору. 

Специфічна модель заголовка спонукає реципієнта до активного діалогу з 

наратором, а метажанрова природа тексту дозволяє в різних його фрагментах 

відчитувати своєрідно ретрансльовану логіку людської поведінки й у фокусі 

оглаву відстежувати її саморух. Символічний заголовковий підтекст уводить 

читача в екзистенційну площину і скеровує його до роздумів про ситуацію 

непростого вибору людиною своїх можливостей зберегти самототожність.  

 Заголовки, які містять іншомовні компоненти, дослідники називають 

білінгвальними, а С. Ніколаєв у монографії «Феноменологія білінгвізму в 

російській поезії» [324] класифікує їх за наявністю тих чи інших структурних 

формантів – іншомовних літер, слів, словосполучень, крилатих висловів. За 

його теорією, назву «Homo Feriens: Спогади» слід трактувати як вільне 

поєднання різномовних слів. Специфічність такого заголовка створює 

візуальний та семантичний контраст і вказує на нелінійну композиційну 

структурованість роману. Безумовно, тут є факт художнього маніпулювання 

автора текстом, що сприймається як свідчення його постмодерністичної 

стилістики. Письменниця деструктурує світоглядно-філософські концепції 

епохи, нехтує обставинами, акцентує індивідуальне й надособистісне, що й 

наповнює змістом паратекстуальний символ «людина, яка святкує». Подібні 

назви-білінгви відстежуємо й на рівні внутрішньої композиції роману: його 

розділи також містять у заголовкових комплексах назви-білінгви. До 

прикладу – «„Intermezzo” на Лисій горі», основу розділу під такою назвою 

склали щоденникові записи І. Жиленко 1963 р. з її прикінцевими сучасними 
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коментарями: заголовок символізує нерозтрачені неперехідні цінності, 

вірність збереженим ідеалам, непоступливість у життєвих переконаннях. 

Доволі рідкісним і незвичним є винесення в заголовок цифрової гами, 

стосовно чого А. Нямцу зауважує: «У цьому випадку вона несе достоту певне 

інформаційне наповнення, яке ускладнюється асоціативно-смисловими або 

номінативними мікро-структурними компонентами» [325, с. 79]. Такий 

заголовок спонукає реципієнта мислити асоціативно, добирати адекватний 

шлях логіко-інтерпретаційного осягнення твору, котрий допоміг би 

розкодовувати його символічне наповнення. Приміром, назву-число, яка 

входить до заголовкового комплексу мемуарної повісті А. Кульчицького 

«212 світанків з Миколою Вінграновським», можемо трактувати як 

полівалентну, оскільки вона поєднує в собі натяк, тезу і символічний зміст.  

У малопродуктивних жанрових різновидах художньо-документальної 

прози заголовок виконує ті ж самі функції, про які мовилося вище стосовно 

інших генологічних утворень. Це символічне представлення нефікційного 

тексту, котре сприймається як художній концентрат, «знак» авторського 

задуму, «вибірка» з реалізації його творчих завдань. Як правило, обраний 

автором для художньої розробки жанр твору визначає його назву: наприклад, 

«Щоденники» Л. Танюка, «Автобіографія» Б. Нечерди, «Записки» 

Гр. Тютюнника. Проте бувають випадки, коли письменники зі свідомою 

установкою ще й додатково називають свої твори: так вони нарощують 

семантичну значущість тексту, виходячи із власних художніх завдань. 

Заголовки визначають зміст таких творів, не замикаючись на їхній жанровій 

матриці, а відтак дещо розсіюють очікування реципієнта, інтригують його, 

водночас указуючи на тісну паратекстуальну взаємозумовленість усіх 

компонентів цілого. 

Серед нечисленних творів-щоденників українських шістдесятників 

заголовки мають «Окрайці думок» В. Симоненка й «Нещоденний щоденник» 

Р. Іваничука, в назві якого автор вибудовує оксиморонну сполуку. Ці 

щоденники цілком різні, і насамперед – за сюжетно-композиційною 
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організацією. Власне, лиш оглави й засвідчують типологічну спорідненість 

цих творів, що проявляється в авторських інтенціях нарощувати наративно-

смислову циклічність тексту.  

В. Симоненко веде свій щоденник хаотично, розпочинає його в умовах 

фізичного і душевного виснаження (за рік до смерті), свідомий того, що 

зможе зафіксувати лише поодинокі свідчення, окремі враження. Тож і назву 

він формулює як факт незвершеної дії, визнання неможливості власної 

повноцінної творчої реалізації. Заголовок як смислоорганізуючий чинник 

щоденника все ж уможливлює фрагментарне ілюстрування вражень, думок, 

оцінок письменника, себто назва спрямована на розкодування особистісного 

екзистенційного підтексту твору та вбирає в себе його зміст. 

«Нещоденний щоденник» Р. Іваничука трактуємо як мовний ребус, що 

втілює авторське бажання неупереджено, керуючись власними враженнями й 

переконаннями, оцінити події недавньої історії. Хаотичний підхід до 

датування, абсолютно не властивий традиційному щоденниковому дискурсу, 

надає текстові есеїстичності, визрілої на суб’єктивних роздумах літератора 

про післяпомаранчеву добу. Заголовок твору збагачує його зміст прийомом 

ретроспекції, налаштовуючи реципієнта задуматися над майбутнім, 

проаналізувавши минуле. «Заголовок спрямовує увагу читача на те, що буде 

викладено, – пише про основну функцію оглаву І. Гальперін. – Однак нерідко 

в процесі читання читач знову звертається до назви, намагаючись збагнути її 

сенс і співвіднесеність зі змістом тексту. Таким чином, заголовок є за своєю 

природою вираженням категорії проспекції, водночас має властивості 

ретроспекції. Ця двоїста природа назви відображає ту властивість кожного 

висловлювання, яка, спираючись на відоме, спрямована в невідоме» [83, 

с. 134]. Без сумніву, Р. Іваничук усвідомлює цей потенціал заголовка й уповні 

реалізовує його у щоденнику, чому сприяють великий життєвий досвід 

літератора, глибоке знання ним історичного минулого нації, а також сучасні 

виклики, які спонукають робити прогнози на майбутнє, насамперед у 

культурологічній та політичній площинах, висловлювати надії на 
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європейський вибір українців. Водночас заголовок «Нещоденний щоденник» 

оприявнює читацькій аудиторії нетрадиційність конкретно цього 

щоденникового дискурсу, вказує на суттєві відхилення від жанрового канону, 

його генологічні модифікації.  

Автобіографії шістдесятників традиційно іменуються за жанровою 

ознакою, котра репрезентує текст, у якому на фактологічній основі викладено 

віхи життя і творчості письменника. Серед нечисленної кількості таких 

творів окремої уваги в аспекті озаглавлення заслуговує хронопис В. Стуса 

«Двоє слів читачеві». Як уже мовилося, цю автобіографію слід кваліфікувати 

як художню, а отже, митець свідомо ухиляється від канонічних норм жанру, 

ставлячи перед собою інші творчі завдання. Функція нетипового заголовка 

відтак прочитується: він містить сконденсоване посилання автора до 

широкого реципієнтського загалу; у назві твору закладений психоемоційний 

чинник, оскільки звернення до читача спонукає наратора до публічного 

самовияву, а водночас і до особистісного самоаналізу, до «стороннього» 

розшифрування власних думок і вчинків, часто незрозумілих і навіть 

неприйнятних для широкого загалу. Тому заголовок «Двоє слів читачеві» 

прочитується як символ-код, що прояснює психологічний зміст осмисленої 

діяльності людини. Через ретроспективне світовідчуття, тісний зв’язок з 

уявним читачем завдяки категорії проспекції визначається психомодель 

поведінки літератора, підтверджуючи виразні асоціації між заголовком і 

художнім текстом. 

Записки так само не вимагають заголовку і, як правило, номінуються за 

видовою назвою. Проте винятком в історії літературного шістдесятництва є 

невольничі записки В. Стуса «З таборового зошита», а також нотатки 

І. Дзюби, вживлені як метажанрові конструкції в його роман-хроніку «Не 

окремо взяте життя». Однак для цього є свої причини. У першому випадку, 

як відомо, засуджений поет мав намір укласти таборовий щоденник, утім, 

обставини в’язничного перебування не сприяли реалізації задуму. Натомість 

І. Дзюба сумлінно рубрикує свої записи й ідентифікує їх назвою «дзюбизми». 
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За цим оказіоналізмом – історія становлення шістдесятника як самобутньої 

творчої особистості. Зафіксовані в його пам’яті ще з дитинства народні 

морально-етичні максими складають основу цих заміток; до них письменник 

долучає «мовні перлини», почуті на роботі, у транспорті, на вулиці, від 

дружини, тещі, випадкових знайомих. Він нотує просту народну говірку, яка 

сприймається як джерело сучасної української мови, вказує на 

оригінальність, дотепність, самобутність мислення її носіїв. «Дзюбизми» 

підкреслюють нестандартність мовленнєвого позиціонування особи, 

сприймаються як осмислена, наповнена психологічним змістом творча 

діяльність людини. Публіцист акцентує власне авторство деяких 

афористичних висловів. Іменним заголовком-новотвором він доповнює 

різножанровий матеріал хроніки, що є одним із сегментів заголовкового 

комплексу «Не окремо взяте життя», і заявляє про взаєзмозумовленість усіх 

його смислових компонентів. 

Отже, заголовок як структурний елемент поетики художньо-

документального твору надзвичайно продуктивний у плані розкодування 

семантичних паратекстуальних зв’язків між основними сегментами цілого. 

Графічно заголовки сприймаються як самостійні одиниці, котрі водночас 

тісно взаємодіють із текстом.  
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3.4. Типи портретування в художньо-документальній прозі 

 

До портретування як художнього прийому відкриті всі генологічні 

різновиди нефікційного письма, крім записок. Дуже продуктивно прийом 

освоюють мемуаристика (передусім у збірниках спогадів), епістолярій, 

некролог, усна оповідь, щоденник, автобіографія (такий перелік характеризує 

й частотність уживання цього прийому в напрямку спадання). Як один із 

ключових складників поетики, портрет забезпечує творення візуального 

образу персонажа, а також долучається до увиразнення характеру 

зображуваної особи, її емоційного стану в тій чи іншій ситуації, сприяє 

діалогічності, індивідуалізації/типізації, що проявляються крізь призму 

суб’єктивної репрезентації об’єкта зображення. Художньо-документальна 

проза спроможна акцентувати в описуваній постаті найрізноманітніші 

прикмети: соціальні, психологічні, морально-етичні, таким чином уводячи 

зображувану особистість у контекст епохи, окреслюючи її на тлі суспільно-

мистецьких змагань доби. За слушним зауваженням К. Сізової, портрет не 

зводиться «лише до зображення зовнішнього вигляду персонажа, такий 

спрощений підхід є непродуктивним для літературознавства, оскільки 

залишає поза розглядом безліч текстових компонентів, що несуть 

інформацію про персонажа та сприяють його характеристиці, створюють 

образ героя в уяві реципієнта» [420, с. 216]. Процес візуалізації часто 

супроводжується внутрішніми описами суб’єкта оповіді. Попри зримі ознаки 

зовнішнього портретування, відстежуються авторські інтенції до імпліцитних 

характеристик суб’єкта оповіді, що відображаються у відтворенні його 

індивідуальних особливостей, рефлексій на суспільні впливи, психологічні 

стани. 

Цікаво, що нефікційна література, наділяючи портретовані образи 

різноплановими художніми складовими, моделює їх на свій лад – без 

дотримання якихось означених канонів. 
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Портрет як елемент поетики літературно-художнього твору доволі 

активно вивчається науковцями, зокрема, осмисленню цього прийому 

конструювання образу присвятили свої праці В. Барахов [23, 24], Б. Галанов 

[69], Н. Демчук [118], О. Маркова [276], І. Семенчук [414], Г. Сиріца [454], 

К. Сізова [420]. Їхні дослідження засвідчують усебічний розгляд 

можливостей вияву та реалізації портретування в художньому тексті. 

Натомість А. Галич [72] уперше береться з’ясувати специфіку цього 

конструкта в системі мемуарної прози. Відзначимо, що своєрідність 

портретування обумовлюється типологією різножанрового художньо-

документального наративу: свої особливості має портрет в автобіографії, в 

некролозі, в усній оповіді.  

Портретні модифікації особливо виразно ілюструє мемуарна проза, 

засвідчуючи цілу низку прийомів портретного моделювання. Безумовно, 

найбільшої репрезентації цей текстотвірний формант зазнає у великих 

спогадових полотнах, утілюючись у різнобічні характеристики суб’єкта 

оповіді, автохарактеристики, в портретні оцінки з боку тих чи тих текстових 

персонажів. Приміром, мемуарні романи й повісті, поетапно подаючи 

хронологію життєтворчості суб’єкта оповіді, на різних стадіях оприявнення 

подієвості вміщують нетотожні портретні характеристики як самого автора-

розповідача, так і зображуваних у творі постатей. Цей процес визначається 

хронотопічними можливостями, коли історичний час, епоха ставлять 

наратора в ситуацію екзистенційного вибору й вимагають від нього та від 

оточуючих рішучої дії, що, відповідно, накладає відбиток на стосунки з 

людьми та провокує певні суб’єктивні оцінки. У різні моменти оповіді, – 

коли йдеться про ранній, зрілий або пізній період життя письменника, 

присутні ті чи інші мемуарні персонажі, і їм надаються індивідуальні 

портретні описи. Окремі з цих постатей поодиноко зринають у тексті, у 

подальшому більше не цікавлячи автора або ж вичерпавши свій художній 

ресурс. Частими є випадки, коли наратор змінює своє ставлення до когось із 

фігурантів оповіді, моделює його портрет від різко негативного до 
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позитивного чи навпаки. При цьому мемуарист, як правило, послуговується 

спрощено-традиційними засобами портретування: описує зовнішність 

персонажа, риси його вдачі, акцентує на якихось прикметних для 

зображуваного атрибуціях, деталях. 

Скажімо, М. Руденко в мемуарному романі «Найбільше диво – життя» 

проектує цілу галерею портретних характеристик. Портретну парадигму 

твору складають передусім описи батьків і родичів, друзів дитинства, 

однокурсників, військових побратимів. Події Другої світової війни 

видозмінюють світогляд автора, що позначується на його самоописі, і 

насичують твір епізодичними розповідями-ескізами про польових 

командирів, бійців, шпитальних медсестер, що увиразнює й деталізує епоху 

та її характер. Розповіді про перші кроки в літературі супроводжуються, 

залежно від авторського задуму, поодинокими чи розгорнутими 

характеристиками письменницької партноменклатури – Л. Дмитерка, 

В. Козаченка, О. Корнійчука, Н. Рибака, І. Стебуна. Приватне життя 

оцінюється крізь призму подружнього життя (дружини Ірина, Євгенія), проте 

особливо зацікавлює автора портретування Раїси Руденко в її духовному та 

життєвому самоствердженні. Окрему групу складають описи в’язничних 

побратимів літератора – М. Мариновича, О. Тихого, Д. Шумука, та їхніх 

антиподів – слідчих КДБ, суддів, тюремних наглядачів. Прийоми 

портретування, які використовує письменник, радше зводяться до емоційної 

реконструкції образів спогадуваних, яка розбудовується через окремі діалоги, 

монологи, репліки й у такий спосіб передає суб’єктивне ставлення наратора 

до персонажів тексту. Автор немовби прагне довести, що вони є носіями 

епохи з притаманними їй інтересами, баченням світу; репрезентантами 

соціокультурної та політичної ситуації зі своєю філософією повсякденного 

буття. «Оригінальність конкретної особистості оцінюється письменником, – 

у зв’язку з цією проблемою зазначає В. Барахов, – прямо залежно від справи 

її життя і є, з його точки зору, надбанням історії, засобом естетичного 

осягнення багатобарвності епохи» [23, с. 130]. 
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Не менш промовистою видається й епізодична портретна 

характеристика В. Стуса, закарбована в пам’яті В. Вовк ще з 1960-х рр. і 

відтворена в її спогадах у наші дні. На перший погляд, маємо опис 

зовнішності поета, проте глибинний підтекст указує на психологічне 

портретування образу. «Профіль Василя Стуса, – пише В. Вовк, – нагадував 

мені Данте в лавровому вінку, що його Рафаель увічнив на стіні Сікстинської 

каплиці. Він також мав таку габсбурзьку нижню губу, що надавала його 

обличчю виразу впертости. Впертий він і був, говорив протяжливо і поважно. 

Не пригадую собі, щоб він коли засміявся. Часом тільки усміхався вдумливо» 

[59, с. 201–202]. Психологічний портрет людини з її «тривання на межі» 

(В. Стус) проектується в майбутнє, завдяки чому В. Вовк означує подальшу 

психологічну мотивацію дій і вчинків незгодного з офіційною ідеологією 

в’язня сумління. 

Зміщення часових площин у мемуарному тексті дозволяє говорити про 

художні можливості «двозначного» портретування. Цей прийом реалізується, 

з одного боку, через зовнішні описи персонажа – то юного, то в зрілому віці; 

з другого боку, – завдяки внутрішньому зображенню його індивідуальної 

психологічної еволюції чи регресії через відступництво від інакомислячих, 

написання покаянних заяв, страх перед переслідуванням, ув’язненням. 

Зразком хронотопічно зміщеного мемуарного портретування є образ 

П. Тичини в спогадах М. Коцюбинської: з дитячих літ в її уяві він 

закарбувався як взірець глибокої шляхетності й інтелігентності, натомість 

пізній Тичина зазнав, за словами дослідниці, «прикрої „еволюції навпаки”» 

[218, с. 60]. Особливо точно передано обернену траєкторію поетового 

саморуху в мемуарному есе «З любов’ю і болем: Павло Тичина», вміщеному 

у «Книзі споминів» під рубрикою «Мемуарна мозаїка». «Суперечність між 

багатством і своєрідністю поетичного таланту й однолінійною заданістю, 

спочатку вимушена, – констатує М. Коцюбинська, – поступово входила у 

плоть і кров, постійні „шори” розхитали тонку творчу натуру поета. Щось 
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зламалося в цьому делікатному поетичному механізмові, і він не зміг уже 

працювати влад. Відбулася загрозлива повзуча корозія таланту» [218, с. 185].  

Прикладів портретного зміщення в мемуарній літературі є чимало: так, 

у повісті Р. Мороз «Проти вітру» через цей прийом репрезентовано образ 

чоловіка авторки В. Мороза; М. Руденко подібним чином моделює образ 

письменника О. Бердника. 

Своєрідними з погляду портретного моделювання є збірники спогадів. 

Уміщені в них здебільшого невеликі есе правильно буде кваліфікувати як 

портретні нариси. Це твори малих художніх форм, визначальною ознакою 

яких є незначний обсяг, а об’єднавчою лінією постає життя і творчість 

конкретного письменника. «Для портретного нарису характерні точне 

відтворення рис характеру, використання промовистих епізодів, пов’язаних із 

життєвим і творчим шляхом героя оповіді, специфікою його творчої 

лабораторії» [254, т. 2, с. 249], – наголошує Ю. Ковалів. 

Збірники спогадів зі значною кількістю авторів мають свої особливості 

й цим різняться від об’ємних за змістом письменницьких мемуарів. Зокрема, 

їм притаманне колективне, або збірне портретування, яке, на відміну від 

розлогих портретних характеристик, наявних у великих художніх полотнах, 

дає змогу через множину бачень сфокусувати погляди на письменницькій 

постаті. Як правило, такі характеристики досить подібні одна до одної, себто 

дописувачі переважно однаково оцінюють особу, виокремлюючи той чи той 

штрих її загального образу, що в сукупності дозволяє скласти його цілісність. 

Тут спрацьовує мозаїчний підхід, коли з різнорідних матеріалів 

виформовується узагальнений образ-об’єкт мемуарного наративу. 

До прикладу, збірник спогадів про Б. Нечерду «Я жив як міг, я не 

лукавив…» яскраво засвідчує деякі особливості колективного, або збірного 

портретування. Ця книга репрезентує собою метажанрове синкретичне 

поєднання текстів різного стильового ґатунку, які в діахронному вимірі крізь 

призму соціально-політичних обставин надають для осягнення постать 

автора як одного з чільних представників літературного-мистецького 
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шістдесятництва, означують модуси його світорозуміння, самовияву й 

самоутвердження, окреслюють культурологічну, історіософську, 

натурфілософську грані творчого світу митця. Навколо цих магістральних 

концептів, котрі вповні виявляють його Я-центричність, у спогадах 

розкриваються вподобання й захоплення художника слова, коло його 

творчих інтересів, увиразнюються риси характеру, рефлексії на зовнішні 

впливи, що дає змогу структурувати цілісний (а не тільки літературний) 

портрет автора в контексті епохи.  

Зауважимо, що невід’ємною прикметою колективних мемуарних 

збірників є строкатість їхньої авторської складової: це і друзі з близького 

оточення, і колеги-журналісти, і письменники, й родичі. Кожен з етапів 

митцевого буттєтривання спогадово реставрується на різному за змістовим 

наповненням і джерелом матеріалі. Так, помітно відчутний брак свідчень 

очевидців про дитячі та юнацькі роки Б. Нечерди; зовсім немає інформації 

про ярешківський, гур’ївський, рівненський, олександрійський періоди його 

життя, відомості про які здебільшого черпаємо з автобіографії, епістолярію 

та інтерв’ю письменника. Неповно представлене й київське мистецьке 

оточення літератора, де фігурують лише імена І. Жиленко, П. Засенка, 

Б. Олійника, П. Перебийноса. Натомість значно докладніше виписано 

одеське інтелектуальне середовище, адже тут мемуаристи говорять про 

найбільш тривалий етап життя Б. Нечерди: детально простежують його кроки 

в літературу, пишуть про творче зростання, становлення й утвердження як 

поета, вказують на мистецькі вподобання, акцентують драматичні моменти 

долі, колізії приватного характеру, з’ясовують подробиці останнього періоду 

життя, важливі для уточнення його біографії. Мемуарні портретні свідчення 

про письменника і його час залишили колеги по перу В. Рутківський, 

В. Колодій, В. Гаранін, В. Горст, М. Палієнко, В. Рябий, Д. Шупта. А втім, 

деякі автори збірника дуже віддалені від творчо-інтелектуальної праці, що, 

зокрема, свідчить про різновекторність інтересів Б. Нечерди й широке коло 

його особистісних контактів. 
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У спогадах про митця добачаємо ознаки портретного нарису як одного 

з різновидів портретування з акцентом на конкретних індивідуальних рисах 

характеру спогадуваного. Приміром, Б. Нечерду зображують цілковито не 

пристосованим до вимог його доби, абсолютно байдужим до матеріальних 

вигод, титулів і слави. Зазначається, що в неординарних ситуаціях, коли 

йшлося про важливий вибір, він проявляв твердість і непоступливість. Також 

указується, що літератор мав складний характер, але за оболонкою різкості й 

відособленості проглядалася шляхетність, вроджена інтелігентність. А отже, 

для більшості митець залишався непізнаним – як у житті, так і у творчості. Зі 

спогадів його образ постає психологічним типом людини-інтроверта, 

заглибленої в себе, у власний внутрішній світ, відстороненої від зовнішніх 

обставин і зосередженої виключно на своїх роздумах, емоціях і 

переживаннях. Про незвичайну душевну природу Б. Нечерди найточніше 

висловився поет П. Перебийніс: «Намагаюся віднайти хоч крапельку 

схожості з його поезією. Та Господи! Та ж цей Нечерда не схожий навіть 

на… Нечерду! То м’який, ліричний. То жорсткий, іронічний. То якийсь і 

зовсім наче незбагненний» [533, с. 268]. Здебільшого сучасники сприймали 

митця як егоцентричну особистість, не відкидаючи його самобутнього 

світосприйняття і світорозуміння. 

Хронотопічні рамки певною мірою змінюють особу, й на це також 

зважають мемуаристи, характеризуючи постать Б. Нечерди в тих або інших 

часових площинах. Однак деякі характеристики, передусім зовнішній опис 

портретованого, в їхніх свідченнях практично однаковий упродовж усього 

його життя: «середнього росту (може, й нижче), стрункий, худорлявий, 

обличчя смагляве, монголоїдне (про що і сам він говорив з іронією)» 

(В. Захарченко) [533, с. 218]; «невисокий зріст і худорлявість» (О. Маландій) 

[533, с. 255]; «Худенький, середнього зросту, він міг би справити враження 

звичайного одесита, якби не уважні і водночас закриті для співрозмовника 

очі, які незбагненно доповнювали, щось додавали до сказаного ним» 

(Д. Шупта) [533, с. 308]. Удаючись до переліку означень, автори спогадів 



333 

індивідуалізують зоровий образ письменника. І це важлива характеристика 

літератури нефікційцного типу, що, зокрема, підтверджує науковець 

Л. Гінзбург: «Вимога правдоподібності, одна з головних вимог класичної 

поетики, застосовується тут до характерів і портретів» [90, с. 169]. 

І. Жиленко, характеризуючи у своїх спогадах Б. Нечерду в контексті 

двох різних часів, навмисне витісняє з пам’яті образ-кадр хворого, немічного, 

змученого життям чоловіка, з яким зустрічалася напередодні його смерті в 

ірпінському Будинку письменників. Їй хочеться назавжди зафіксувати його в 

розквіті сил: «Лишився лише образ молодого, стрімкого, веселого Бориса, з 

яким я познайомилась десь на початку 1965 року в київському журналі 

„Ранок”, де я на той час працювала» [533, с. 201]. П. Засенко пише про 

поетову стоїчну витривалість і небажання пристосовуватися до ситуацій, 

обставин: «За вдачею козак-одчайдух, заводій. Ненавидів приниження в 

інших і сам не принижувався» [533, с. 206]. В. Колодій акцентує на тонкій 

душевній природі Б. Нечерди, моделює його психологічний портрет: «Борис, 

природно, брав усе близько до серця, гостро реагував, часто, не озираючись, 

проказував привселюдно слова беззастережного осуду на адресу верхів та 

урядової ієрархії» [533, с. 222]. М. Десенко, літредактор одеської 

«Комсомольської іскри», звертає увагу на його своєрідну манеру вдягатися й 

на незвичну для пересічної радянської людини зовнішність: «У той час Борис 

носив джинси (вони тільки-но входили в моду), підперезані широким 

шкіряним ременем з морською пряжкою. Джинсами пишався страшенно, бо 

були вони не абиякі, а справжні, „штатські” (із самих Штатів!). Загалом 

хлопцем він був чепурним і охайним» [533, с. 195].  

Ще однією особливістю колективних мемуарних збірників є те, що під 

кутом зору низки авторів індивідуалізуються прикметні риси спогадуваної 

особи, ґрунтовані на міметичних домінантних характеристиках. «Зовнішні 

деталі портретування отримують додаткове підкріплення шляхом додавання 

штрихів, що розкривають внутрішній духовний світ зазначеної особи» [72, 

с. 75], – слушно наголошує А. Галич. Так, у спогадах про В. Підпалого 
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виразною рисою його зовнішності є проникливі очі; відтворюючи в пам’яті 

образ М. Коцюбинської, сучасники акцентують характерний тембр її голосу. 

Б. Нечерду в цьому аспекті репрезентує рукостискання, за яким, стверджує 

літературознавець В. Полтавчук, його «можна було впізнати серед 

найтемнішої ночі, серед тисяч людей…» [533, с. 269]. Також як конструкти 

індивідуального образу митця мемуаристи відзначають унікальну пам’ять 

Б. Нечерди і хист до вивчення мов.  

П. Засенко привертає увагу до років навчання Б. Нечерди в Одеському 

інституті інженерів морфлоту й наголошує: в письменницькому довіднику 

наявна інформація про те, що саме в цьому закладі майбутній літератор 

здобував освіту, проте не мовиться, що він його так і не закінчив. Зі спогадів 

довідуємося про причини відрахування – порушення правил громадської 

поведінки, участь у вуличних бійках і розбірках. Згодом ця справа набула 

розголосу, навіть розглядалася на рівні обкому партії. Такий факт може бути 

ключем до історії формування психологічного профілю митця, він указує на 

холеричний тип темпераменту, що помітно позначився й на манері письма, 

зумовивши її рвійність, нестримність.  

Вкраплюються в спогади й подробиці, цінні для пізнання особливостей 

входження поета в літературний процес. Ще 19-річним Б. Нечерда, за 

спогадами А. Яні, шукаючи себе в художньому слові, звернувся за творчими 

порадами до М. Рильського, певний час листувався з класиком, отримав від 

нього благословення на літературну працю [533, с. 313]. За часів ідеологічної 

блокади, категорично відкидаючи псевдомистецькі ерзаци, літератор прагне 

контактів із непересічними, творчо розкутими особистостями. Зокрема, в 

колі його спілкування – неблагонадійні для влади російські поети 

Б. Пастернак і В. Висоцький, котрі прихильно відгукуються про його 

творчість. Таким чином, мемуарний дискурс оприявнює ексцентричну творчу 

натуру Б. Нечерди, непідвладну зовнішньому тиску, затяту в переконаннях. 

Портретні спогадові нариси – унікальний матеріал для наукового 

вивчення життєпису письменника. Завдяки їм можна посутньо доповнити 
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узвичаєну біографію майстра слова, спростувати стереотипи щодо певних 

події і явищ його життя, уточнити й мотивувати їх. Із колективних збірників 

довідуємося про важливі біографічні факти, які характеризують особистість 

літератора в конкретних життєвих ситуаціях, пояснюючи його психічні 

стани, віддзеркалені в буттєвих обставинах. Завдяки принципу колажування 

моделюється збірний портрет спогадуваного: відбираються окремі риси з 

інформаційного простору всього мемуарного масиву й поступово 

долучаються бачення різними людьми його зовнішності й індивідуальності, 

творчих інтенцій. Відтак колективні спогади спроможні викласти різні 

аспекти буття митця, підтверджуючи таким чином здатність нефікційної 

літератури помічати найдрібніші посутні деталі. У свою чергу читач має 

можливість із перших уст довідатися про захоплення або переконання 

цікавого для нього майстра пера, з’ясувати його погляди на суспільну 

дійсність, відстежити спосіб мислення і манеру спілкування, зазирнути у 

творчу лабораторію. «Маємо словесний портрет людини в інтер’єрі доби, 

образ людини як „феномена доби”» [223, с. 3], – цими словами 

М. Коцюбинської можна окреслити сутність колективної мемуарної рецепції 

творчої особистості. 

Епістолярій та щоденник близькі в поетиці портретування ключових 

постатей доби, оскільки цим жанровим різновидам притаманний актуальний 

часовий чинник: так, листи потребують негайної адресатної відповіді, а 

діаруші вимагають щоденної фіксації подій. Тому змальовані в них портрети 

максимально координуються з епохою та особистостями – її 

репрезентантами. Ці спорадичні й уривчасті, позбавлені розгорнутих 

об’єктних характеристик оповіді, котрі мають на меті висловлення вражень 

про недавні події, факти чи явища, варто кваліфікувати як портретні 

замальовки. Різнобічно характеризуючи діяльність спогадуваної особи аж до 

визначення її ролі в контексті епохи, такі тексти все ж сприймаються 

суспільством як побіжні ескізи з натури.  
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Портретні замальовки – незмінні атрибути кореспонденцій І. Жиленко 

до чоловіка В. Дрозда у військо, внесених у мемуарну хроніку «Homo 

Feriens». Письменниця, щоб передати колорит київського часу і створити 

ефект присутності коханого в тій атмосфері, щоденно інформує його про 

події, якими насичене її особисте й літературне життя. Зауважимо, що 

епістолярій тут зрощується з діаріушем у вимальовуванні знакових постатей 

доби. Так, у листі-щоденнику від 28 квітня 1964 р. мовиться про поїздку 

друзів-шістдесятників до Є. Концевича в Житомир. Тут-таки подаються 

портретні характеристики присутніх: «Женько засмаглий, милий, енергійний 

і балакучий, як завжди. Так весело і цікаво нам гостювалося, теревенилося, 

їлося і пилося. Спали всі разом у якійсь буді на подвір’ї, що її спорудили для 

Женька як літню резиденцію. Прокинулись о пів на п’яту і пішли зі Славком 

зустрічати сонце. Моє перше вільне від університету сонце! Славко 

ерудований на всі боки – колосальні знання з історії, мистецтва, фольклору, 

діалектології. І водночас – доскіпливе знання всіх найменших київських 

суспільних колотнеч» [137, с. 318]. У такому ескізі з натури простежуємо 

своєрідну портретну градацію суб’єктивних оцінок персонажів мемуарного 

роману. 

В іншому листі натрапляємо на видозмінену портретну модифікацію: 

автопортрет І. Жиленко змальовано на контрасті з портретом Є. Сверстюка, 

завдяки чому здійснюється самооцінка мисткинею свого духовного 

потенціалу. «Він же ніби збирається жити три життя, бо це йому треба, – 

пише поетка про побратима. – Я зовсім інша. Але це не заважає мені 

дивитися на Сверстюка з повагою і захватом. Він ні в гріш не ставить свого 

життя, а можливо, й життя інших. Це вже страшнувато, бо межує з 

фанатизмом. Але хто мені може сказати точно, що істина не у фанатизмі, а в 

тому чи в тому?.. Врешті, кожну людину Бог призначив для чогось. Євгена – 

для боротьби. Євген – сама ідея. І він живе тільки в ній. Мені дороге всяке 

життя. Я не хочу, щоб земля поливалася кров’ю, навіть в ім’я найвищої 

справедливості, бо ніяка найвища справедливість не переважить безцінності 
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людського життя. У Євгена життя як таке – не на вищому щаблі цінностей. 

Ми – різні. Але я прагну високої об’єктивності у ставленні до людей. І це 

мені, мабуть, вдається, оскільки люблю таких різних людей, як Макаров, 

Концевич, Сверстюк, Бойко» [137, с. 305]. У портретних описах І. Жиленко 

виразно проглядаються риси як зовнішнього, так і внутрішнього 

портретування, що дозволяє сформувати різнобічний образ суб’єкта оповіді, 

одночасно закцентувати увагу на його імпліцитних й експліцитних 

характеристиках. 

Роль портретних замальовок особливо помітна у в’язничному 

епістолярії, коли вилучений із соціуму адресат говорить про свої враження 

від щойно отриманої інформації й відгукується на неї власними оцінками. 

Зазвичай це реакція на участь його дописувача в тих або інших суспільно-

культурних подіях або свіжі розмисли щодо прочитаної книги з відповідними 

застереженнями на адресу її автора. Зважаючи на ідеологічне фільтрування 

режимом кореспонденцій, листувальники можуть удаватися до езопової 

мови, висловлюватися завуальовано. В таких умовах, за М. Бахтіним, 

наратору відводиться роль маски, коли доводиться «не розуміти, плутати, 

передражнювати, гіперболізувати життя; право говорити, пародіюючи, не 

бути буквальними» [28, с. 312]. Подеколи в посланнях шістдесятників 

з’являються дошкульні випади на адресу колишніх побратимів, які не 

витримували владного пресингу й вимушено писали покаянні заяви. 

Особливо жорсткими є такі портретовані випади на адресу З. Франко, 

І. Дзюби, М. Холодного, Л. Селезньова в листах І. Світличного та В. Стуса. 

Зважаючи на героїзм мучеництва й тягар випробування, який їм доводилося 

нести, дозволимо собі висловити припущення про важкі психологічні стани, 

які, з одного боку, штовхали декого з них на самопринизливі вчинки, а з 

другого боку, – на гострі оцінки цих вчинків від інших представників 

українського руху опору постсталінської доби. 

В епістолярії портретні замальовки найчастіше увиразнюють образ 

митця-шістдесятника і можуть виконувати подвійну функцію: 
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характеризувати його, а водночас сприйматися як літературно-критичні 

зауваги до творчості. Приміром, у листі І. Світличного до А. Жуковського у 

Францію від 10 січня 1980 р. мовиться про художню еволюцію письменниці 

Ліни Костенко й незмінність її громадянської та творчої позиції. Портретна 

замальовка поєднує в собі інформативність та образність, скеровуючись на 

лаконічне висловлення враження реципієнта-дописувача й характеристику 

мисткині. Наводимо без скорочень фрагмент листа з портретуванням: «Якось 

вислав я Вам нову збірку Ліни Костенко „Неповторність”. Чи отримали Ви її? 

От збірка, про яку я можу говорити найвищими словами, а Лінине ім’я знову 

ставити поруч з такими талантами, як Бела Ахмадуліна, Візма Белшевіц.  

Я був на неї, на Ліну, дивився зизим оком, бо кілька років до мене від 

неї нічого не доходило, я вже подумав, що вона порвала зі своєю музою всі 

стосунки. Се була мені прикрість, і тоді я в одній розмові згадав її ім’я в не 

дуже похвальному контексті. Потім вийшла її книжка „Над берегами вічної 

ріки”, і я був би з того задоволений, бо багатьох речей не знав давно, а 

прочитавши наново, дивувався навдивовижу погіршеним варіантам, що вона 

їх допустила. Для мене це також була чимала прикрість, бо, знавши її добре 

до того, не припускав, що вона здатна на такий крок. Потім була „Маруся 

Чурай”, що викликала захват у моїх колег старшого покоління (та, мабуть, і у 

вас там, поза Україною), але мені активно не сподобалася. Я естет, і голого 

патріотизму мені не досить, а розволіклий і розхристаний вірш роману не 

в’язався у моїй свідомості з високим рівнем культури вірша, який я знав у 

Ліни. У романі багато від нелюбої мені [нрзб]анівської Хохландії. Я вже 

махнув на Ліну рукою: скільки було втрат, ще одна втрата – що подієш? 

І раптом «Неповторність»! Читаю, перечитую і тішуся: це саме ті 

слова, яких мені бракувало стільки років <…>. 

Ліна таки залишилася Ліною – і це чи не найбільша для мене радість за 

все минуле десятиріччя». [411, т. 2, с. 376]. 

Епістолярій І. Світличного рясніє портретними автоповторами: лист 

(від 4 вересня 1981 р.) із критичними зауваженнями подібного змісту 
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адресований, наприклад, С. Кириченко. У цілому ж літератор доволі часто 

вдається до портретних замальовок у своїх кореспонденціях, присвячуючи їх 

постатям і творчості Ю. Бадзя, М. Вінграновського, І. Драча, В. Дрозда, 

І. Жиленко, П. Загребельного, В. Коротича, І. Марчука, С. Параджанова, 

В. Стуса, В. Чорновола. Добачаємо ці метажанрові конструкти й у творчій 

спадщині інших в’язнів сумління – М. Гориня, В. Марченка, В. Стуса, 

В. Чорновола. 

Як уже мовилося, портретування в щоденниках подібне до 

епістолярного. Проте в шістдесятників діаріуші не набувають достатнього 

поширення, виявляючись поодиноко тільки в окремих авторів. Риси поетики 

портретів усе ж виразно проілюстровані в багаторівневих щоденникових 

нотатках Л. Танюка: ці описові форми відкриті до епістолярних вклинень, 

спорадичні й уривчасті, можуть бути кваліфіковані як портретні замальовки. 

Близькими до зауважених нефікційних різновидів є уснооповідні 

тексти. Їхнє призначення – безпосередня портретизація особи, котра фігурує 

як об’єкт висловлювання, зокрема інтерв’ю; подеколи це стосується сторони 

діалогу, а саме інтерв’юйованого, його автопортретування здійснюється 

через окреслення власного світогляду, творчої еволюції, уподобань, смаків, 

етичних й естетичних пріоритетів. Уснооповідний портрет синкретизується, 

зближуючись із мемуарним та щоденниковим, адже навіть без датування, 

проте в певній хронологічній послідовності окреслюються віхи життєвого і 

творчого шляху митця, акцентуються найбільш знакові з-поміж них.  

Коли розмова стосується третьої особи, добре знаної учасниками 

діалогу, то її портрет поступово виповнюється окремими не відомими для 

загалу штрихами й деталями, що дає змогу створити завершений збірний 

образ. «Неодмінно виникає при цьому мозаїчність спогадів, – справедливо 

наголошує В. Барахов, – що не бентежить мемуаристів, оскільки в процесі 

створення портрета не втрачається відчуття цілого, заради пізнання якого 

залучаються, здавалося б, і найдрібніші спостереження» [22, с. 22]. 
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 Прикладом тут може слугувати відоме інтерв’ю-спогад «З матір’ю на 

самоті», з якого постає мемуарний портрет В. Симоненка, змальований 

матір’ю Ганною Щербань і поетом-однокурсником М. Сомом. Кваліфікувати 

його варто як портрет-бесіду, позаяк саме діалог продукує фактографічну 

мозаїку поетового життя. Кожен період біографії письменника обрамлюється 

портретними характеристиками, з яких виростає психологічний образ його 

особи і творчої індивідуальності, котрий прочитується як іконічний, 

взірцевий у плані моральної досконалості, почуття обов’язку, доброчесності. 

Фрагменти з тексту цілком підтверджують наші спостереження й умовиводи. 

Мати: «У класі Вася виділявся серед учнів, по-перше, своїм бідним одягом, 

по-друге, розумом [440, с. 30]»; «Трудився днями й ночами. Сидів у «сивих 

кущах цигаркового диму», – як ти писав про нього у передмові до книжки 

„Земне тяжіння”…» [440, с. 46]; М. Сом: «Василь поміж нами, студентами, 

був неперевершеним жартуном-дотепником. Та насамперед він був 

серйозною натурою, людиною діла і слова» [440, с. 24]; «Висока совість… 

Кмітливий розум… Дивовижна працелюбність… Товариська подільчивість… 

для мене це не загальні слова, бо за ними стоїть живий Василь Симоненко, 

якого всі любили і шанували іще в студентські роки» [440, с. 42]. 

 Портретний образ В. Стуса, змодельований від третьої особи, подаємо 

з власного інтерв’ю з удовою шістдесятника В. Попелюх-Стус: «Він завжди 

читав. Відчувалася в ньому якась енергетика незвичайна. Емоційно 

стриманий. Дуже внутрішня праця всередині була. Він не дуже емоційно 

виривався» [запис від 21 лютого 2015 р.]. Доповнює цей образ товаришка 

поета Р. Довгань: «Інтелігент в найвищому звучанні цього слова. Інтелігент. 

Був різким з бандитами і говорив правду, яку не міг сказати 

багатомільйонний народ. В ньому поєднувалася ніжність, мужність, 

суворість і благородство, неймовірне благородство. Це тонкої натури душа, 

краса невідділима від інтелекту» [запис від 11 серпня 2015 р.]. Портретні 

риси В. Стуса в цьому випадку радше психологічного плану, вони 

зафіксовують імпліцитні вияви поетового внутрішнього світу й пошуки себе. 
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У матеріалах усної оповіді, коли респондент прямо оповідає про себе, 

зауважуємо елементи поетики автопортретування. Ця портретна технологія 

не вповні зреалізована, оскільки відповіді інтерв’юйованого цілком залежать 

від запитань інтерв’юера, котрий орієнтується на заздалегідь визначену й 

очікувану портретну деталізацію. Зазвичай, у такий спосіб з’ясовуються 

маловідомі чи недостатньо висвітлені сторінки біографії або творчості митця, 

які потребують додаткового витлумачення, коментування. Інтерв’юер умисне 

акцентує на них увагу – з метою різнобічного розкриття портретного образу, 

доповнення вже відомих фактів у його структурі новими штрихами, 

деталями, які різнобічно розкривали б грані таланту спогадуваного. До 

прикладу, з розмови І. Гургули з А. Перепадею довідуємося про чинники, які 

спонукали його до перекладацької діяльності: 

«– Скажіть, будь ласка, як стають перекладачами? Достатньо знати 

мови, чи треба знати ще щось, аби чужинецька зазвучала як рідна? 

– <…> У перекладачі не готував себе. Писав прозу, та мене не 

друкували. Надсилав у редакції, а звідти: „Здорово написано, але ви не 

радянський письменник”. <…> Тоді ж треба було якось виживати, і я взявся 

за перекладацтво. Постійної праці не було, а дільничні міліціонери не 

дрімали. Робили спроби вислати мене з Києва за „неробство”. Терміново взяв 

довідку з журналу „Всесвіт”, що я „дуже цінний перекладач, незамінний 

рецензент, редактор текстів” і таке інше. 

Сьогодні, окрім французької, перекладаю з усіх мов, що латинського 

кореня, – з португальської, іспанської, італійської, каталонської. Англійську 

змушений був вивчити, аби виживати – був час, коли добре платили саме за 

переклади з англійської. Подався якось у Швецію – доля занесла, опанував і 

шведську…» [5, с. 6].  

Ще в одному уснооповідному тексті помічаємо вдало змодельований 

портрет Р. Іваничука-політика, який репрезентує вагомий сегмент у біографії 

письменника. У матеріалі чітко сформульовані мотиви, які підштовхували 
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майстра слова до такого виду діяльності, зокрема йдеться і про момент 

«сродної праці»: 

«– Ви – відомий письменник. Як Ви собі уявляли роботу у Верховній 

Раді? 

– Я не хотів іти на вибори. Дрогобичани приїхали до мене додому: „Ви 

дуже потрібні там. Погоджуйтесь!” Я добре зробив, що більше одного 

скликання там не був. Для чого мені там сидіти? Я маю сидіти за столом. 

Щоправда, коли був депутатом, то в готелі писав „Орду”, а після каденції 

написав ще вісім книжок. Я зрозумів, як і Степан Пушик, що ми не маємо 

там сидіти. Але в той період треба було йти, бо хто знав, чи проголосують за 

Україну?» [383, с. 4]. 

Отже, як засвідчує аналіз матеріалів усної оповіді, цим нефікційним 

висловлюванням також притаманна поетика портретування образу. Відтак 

пропонуємо уснооповідний текст сприймати як ще одну модель утілення 

літературного портрета: незалежно від того, як ведеться оповідь – від першої 

чи третьої особи, формується збірний образ особи митця, виявляються його 

життєві пріоритети, ціннісні орієнтації, що дозволяє схарактеризувати 

психотип, увиразнити хронологію життя і творчості непересічної 

особистості. Звісно, такий портрет інколи буває надміру суб’єктивований, 

однак цінність його – в потрактуванні епохи та її представників. 

«Вибудовуючи свою художню модель конкретної людини, –пише В. Барахов, 

– портретист прагне розкрити зв’язки сучасника з різноманітною епохою, 

його ставлення до неї» [22, с. 18]. 

Свого роду портретну характеристику письменника дає і некролог. 

Написаний за фактом реальної смерті шістдесятника й надрукований у 

періодиці, він озвучує біль утрати, підкреслює значущість митця в 

соціокультурному просторі своєї доби, вказує на важливі події з його життя. 

Такі некрологи можуть бути одноосібними з погляду авторства, але 

найчастіше мають кількох чи багатьох підписантів – людей із близького 

оточення померлого, котрі спільно портретують його образ. Так, некролог 



343 

Р. Корогодському в «Літературній Україні» від 23 червня 2005 р. підписали 

Атена Пашко, Неллі Корнієнко, Лесь Танюк, Валентина Чорновіл, 

Михайлина Коцюбинська, Михайло Косів, Осип Зінкевич, Ірина Волицька-

Зубко. У цьому тексті побіжно схарактеризовано шістдесятника з акцентом 

на його послідовній культурно-мистецькій місії, тож маємо портретний 

взірець активного патріота-культурника: «Відійшов од нас наш товариш і 

соратник, один із чільних шістдесятників, мистецтвознавець, літератор, 

кінокритик і видавець Роман Корогодський. Народжений у страхітливий рік 

голодомору, він віддав усе своє життя Україні, її мистецтву. Його роботи про 

О. Довженка, А. Петрицького, С. Параджанова, Ю. Шевельова стали 

мистецькими раритетами. Останнім часом він провадив велику роботу як 

член Редакційної колегії з видання 10-томного зібрання творів В’ячеслава 

Чорновола, був активним трударем у справі реабілітації митців як один із 

засновників і провідників „Меморіалу” ім. В. Стуса і як член Народного Руху 

України. Мир прахові Твоєму, Романе, вічна Тобі пам’ять» [343, с. 8].  

Це інформаційний некролог; він може містити елементи спогадів, утім, 

фактографічний елемент у ньому переважає над художнім. Адже метою 

авторів є стисле й чітке, максимально виразне моделювання портретного 

образу, презентованого через найбільш значущі його риси, вчинки, заслуги. 

Однак існують і віддалені в часі некрологи, які належать до художніх і 

пишуться в основному до пам’ятних дат на пошанування письменника. Вони 

більш об’ємні за змістом і компонуються у формі спогадового нарису чи 

літературно-критичної статті з елементами спогадів. Художній стиль тут 

виразно домінує над діловим документальним, і це, зокрема, сприяє 

портретуванню, його деталізації. Поряд із висвітленням вагомих досягнень 

померлого, мовиться і про його світоглядні, психологічні характеристики, а 

подеколи робиться узагальнення і про художню природу творчості. Такі 

твори доречно кваліфікувати як портретні нариси; вони формують ще одну 

жанрову нішу в системі художньо-документального метажанру.  
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Нерідко ознаки некролога вклинюються в мемуарні есе, котрі 

формують збірники спогадів. Найчастіше це добачаємо у виданнях, які 

з’явилися невдовзі після смерті творчої особистості й тематично позначені 

болісними переживаннями її близьких, друзів, колег, соратників. До такого 

типу мемуаристики відносимо книги, присвячені пам’яті М. Коцюбинської, 

Н. Марченко та Є. Сверстюка, упорядковані й видрукувані до перших 

роковин їхньої смерті. Спогадова й некрологічна побудова тут тісно 

переплітається, одночасно працюючи на мозаїчне портретне виписування 

образу митця. Зокрема, в наших спогадах «Орининське літо 

М. Коцюбинської» [483, с. 318–329], вміщених у збірнику «У мерехтінні 

найдорожчих лиць», подано розповідь про останню в житті письменниці 

мандрівку Поділлям, де зафіксовано і її тогочасну портретну характеристику. 

Водночас означені й некрологічні особливості репрезентації образу: 

«Відчуваю її всеприсутність. У кращі світи вона відійшла тихо і скромно на 

самісіньке Різдво, між датами народження двох своїх найближчих Василів, 

Стуса і Симоненка, і в тому добачаю щось сакральне. Підхоплена ними, у 

Небесній Україні віднайшла вічний спокій своїй душі як найвищу 

винагороду за свій сродний повсякденний труд, за твердість переконань і 

прямостояння» [483, с. 329]. Подібні портретні вкраплення є і в спогадах 

М. Мариновича, Л. Мірошниченко, В. Панченка, Е. Соловей. 

Художні портретні нариси – невід’ємний атрибут періодичних видань, 

зокрема літературно-мистецьких часописів і газет. Вони – основний матеріал 

для формування мемуарних збірників, у чому пересвідчує, наприклад, книга 

спогадів про В. Підпалого «Пішов у дорогу – за ластівками». Ознаки цього 

жанру добачаємо і в есе-некролозі М. Жулинського про В. Дрозда «Він 

змагався у своїй творчості із самим Богом» [140, с. 5], опублікованому в 

«Літературній Україні» 30 жовтня 2003 р. Відомий літературознавець, крім 

власних спогадів про давнього приятеля-письменника, побіжних літературно-

критичних оцінок його творчості, у різних частинах тексту вміщує й доволі 

репрезентативні портретні характеристики покійного, як-от: «Володимир 
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Дрозд був найщасливіший тоді, коли творив, коли підводив обличчя до неба 

з вірою в те, що він вдивляється в обличчя Бога. Насправді письменник 

дивився в обличчя лише власним фантазіям, своїй дивовижній, часом 

химерній, зітканій із прадавніх народних вірувань, мрійництв і уявлень 

міфотворчості. <…> Він нагадував лозу, що гнеться, але не ламається, вірив 

у відчуття інстинкту самозбереження, сповідував принцип „самозбереження 

душі людської у нашу сувору і дуже непросту епоху”» [140, с. 5]. Указаний 

текст М. Жулинського особливо прикметний із погляду жанрової взаємодії: 

тут міксуються мистецьке, публіцистичне й документальне письмо, а 

відповідно – художній нарис, есе, некролог; фігурують цитатні конструкції (в 

наведеному фрагменті – із творів В. Дрозда), котрі виконують свої змісто- і 

формотворчі функції, а всі ці розрізнені сегменти узгоджено скеровуються на 

масштабну портретну реконструкцію незабутньої постаті людини-митця. 

Таким чином, і некролог спроможний долучитися до художнього 

портретування, моделюючи одноосібні чи колективні (збірні) описи 

зовнішності, психологічного й емоційного світу зображуваної особи. 

Специфічне для нього (за винятком листа-некролога) – виведення іконічних 

образів, зокрема й чільних представників покоління шістдесятників. 

Автобіографічний різновид нефікційної літератури варто кваліфікувати 

як автопортрет. Письменник своїми художніми зусиллями створює коротку 

чи більш розлогу замальовку із власного життя, насичує її фактами, деталізує 

світоглядно, акцентує переломні та доленосні моменти, які сформували його 

особистість. Навіть за всієї малопродуктивності цього жанру у творчості 

шістдесятників, наявні зразки ілюструють широкі можливості до побудови 

образу в такому літературному форматі. На відміну від фактографічних 

автобіографій В. Діденка, Б. Нечерди та комбінованих Гр. Тютюнника, 

Н. Світличної, із яких постає подієвий портретний образ митців, у художніх 

автобіографіях В. Підпалого, В. Стуса портретується передусім авторський 

психотип з елементами самохарактеристики письменника. У таких текстах 

особливо виразно проглядається суб’єктивний чинник, який вказує на 
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життєві пріоритети літератора. Скажімо, В. Стус в автобіографії «Двоє слів 

читачеві» свій портрет моделює в парадигмі ціннісних життєвих координат – 

моральних чеснот, любові й поваги до рідної землі, до матері й слова. 

Митець текстуально розбудовує макрообраз поета, розмірковує про його 

призначення й роль у суспільному житті: «І думка така: поет повинен бути 

людиною. Такою, що повна любові, долає природне почуття зненависті, 

звільняється од неї, як од скверни. Поет – це людина. Насамперед. А людина 

– це, насамперед, добродій. Якби було краще жити, я б віршів не писав, а – 

робив би коло землі» [449, т. 1, кн. 1, с. 43]. Автопортрет функціонує в єдиній 

поетико-стилістичній системі портретування й виконує однотипні функції: 

характеризує митця, з’ясовує його життєві пріоритети. Водночас можна 

дискутувати про міру істинності репрезентації образу портретованого за 

умов стороннього й авторського портретування. А втім, кожен із поглядів є 

цінним, він долучає до плану зображення важливий і своєрідний контекст. 

Отже, портретування як прийом поетики в художньо-документальній 

прозі шістдесятників виявляє чимало творчих можливостей, основна з-поміж 

яких – різнобічна характеристика ключових постатей доби. На матеріалі 

багатьох суб’єктивних оцінок, наявних у різножанрових творах, завдяки 

цьому прийому вдається сфокусувати збірний образ митця як репрезентанта 

своєї епохи. Мозаїчність портретних замальовок зумовлюється природою 

спогадово-описового дискурсу, в межах якого компонується в єдине художнє 

ціле – нефікційний текст. Таке генологічне утворення може дефініюватися як 

художньо-документальний портрет письменника і його оточення. 
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ВИСНОВКИ ДО ІІІ РОЗДІЛУ 

 

Поетика художньо-документальної прози не раз привертала увагу 

дослідницької спільноти, прочитуючись здебільшого в площині літературно-

художньої творчості та її формозмістового канону. Проте такий підхід 

засвідчив і відносну «нетиповість» літератури non-fiction, зокрема 

нестандартність її композиції, архітектоніки, наративних стратегій. Таким 

чином було зроблено крок до вирізнення цього метажанру в письменстві, а 

оригінальна поетика стала важливим аргументом в дискусії щодо його 

самототожності й самоцінності. Безумовно, формозмістова сфера 

нефікційного тексту координується з утриваваленим у літературознавстві 

нормативом, однак виявляє своєрідні риси, неспівмірні з традиційною 

організацією художнього матеріалу. На сьогодні вже мовиться про її власну 

систему прийомів і принципів текстового компонування, які позначуються на 

жанровому, композиційно-сюжетному, стильовому та інших рівнях творів і 

визначають загальну картину розвитку літератури такого зразка, водночас 

засвідчуючи індивідуальний стиль письменника, його креативність і 

новаторські підходи в реалізації художньої ідеї.  

Посутнім для нефікційної прози є суб’єктивний чинник, котрий постає 

організуючою формозмістовою складовою тексту. Відтак першоосібному 

оповідачеві належить роль гомодієгетичного наратора: він сприймається як 

головний персонаж твору і в площині власного суб’єктивного бачення 

вибудовує стратегічну лінію тексту. Я-наратор у творі постає фокальним 

персонажем, який організовує й забезпечує множинність композитних 

складових і формулює фокус нарації.  

Поміж ключових ознак поетики художньо-документальної прози як 

найбільш продуктивні й оригінальні у своєму функціональному полі 

зауважуємо інтертекстуальність, портретування та заголовкову рубрикацію. 

Наприклад, цитата як форма вияву інтертекстуальності реалізовує себе через 

алюзію, аплікацію, колаж, мозаїку, парафраз, ремінісценцію та інші способи 
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міжтекстової взаємодії. Розбудовується текст як цитатна мозаїка, в якій 

сплітаються різні шляхи та можливості архітектонічного оформлення 

складного метажанрового цілого. Частотним у структурі мемуарного 

дискурсу є цитатний епіграф – двовимірний компонент, який поєднує в собі 

цілковиту незалежність і одночасну єдність із подальшим текстом, постає 

зв’язковою ланкою між художніми складниками.  

Портретування як структурний компонент поетики нефікційного тексту 

дає змогу репрезентувати оповідача або суб’єкта оповіді як репрезентанта 

епохи, наділяє його і візуальними, й імпліцитними характеристиками. 

Портрет твориться завдяки міметичним і неміметичним засобам художнього 

зображення та визначає площину особистісного, культурологічного, 

історіософського буття персонажа. Визначальною особливістю портретної 

самоідентифікації є Я-центричність, що дозволяє увиразнювати образ митця 

в змінних хронотопічних рамках доби, виявляти його індивідуальний 

характер і прикметний для шістдесятників спротив ідеологічному тиску. 

Різножанровий масив художньо-документальної прози дозволяє художньо 

спроектувати збірний портрет літератора-шістдесятника, схарактеризувати 

його воднораз як митця й особистість. 

Заголовок нефікційного тексту постає конденсатом, який убирає в себе 

міжтекстові смислові компоненти й умотивовує їхню семантичну злитість. 

Традиційно представники творчого покоління 1960-х років удаються до 

прийому асоціативного компонування, завдяки чому відбувається художній 

процес перекодування тематично-змістових блоків у композиційно вивірений 

цілісний текст. Їхні заголовки лапідарні, що сприяє чіткому структуруванню 

нефікційного матеріалу й гармонізації його композитів, які взаємодіють між 

собою і сприймаються як міжтекстова єдність. Вони також скеровують думку 

автора, окреслюють його наративні стратегії, моделюють схему поступового 

композиційно-сюжетного осягнення тексту, впливають на його членування і 

визначають змістовий формат.  



349 

Особливим архітектонічним врощенням у структуру художньо-

документального тексту є фотографія, яку, на наш погляд, також слід 

кваліфікувати як композит, хоч і невербальний та допоміжного характеру. 

Втім, її роль у системі метажанрового цілого чимала й доволі потужна в 

інформаційному плані. Долучені в текст знімки характеризують атмосферу, в 

якій творили шістдесятники, репрезентують факти, котрі віддзеркалюють дух 

історичної епохи, документалізують події, об’єктивне висвітлення яких 

ставить собі за мету проза non-fiction. 

Виокремлені нами поетично-стильові особливості художньо-

документальної прози українських шістдесятників послідовно виявляють 

себе в кожному генологічному різновиді цього метажанру й у творчості всіх 

без винятку творців таких текстів. Зрозуміло, що найбільше можливостей для 

їхнього текстового втілення дають великі за обсягом твори, як-от мемуари, 

романи-хроніки, автобіографічні повісті, щоденники. Там кожен із названих 

прийомів не просто реалізовує власне художнє навантаження, а творить 

функціональні множини, виробляє типологічні гнізда, що, безумовно, 

привабить ще не одного дослідника-інтерпретатора. Втім, і малі жанрові 

форми літератури non-fiction, нехай у сконденсованому форматі, а все ж 

містять указані художні композити, без яких, що важливо для онтології 

метажанру, просто не змогли б реалізувати своє пряме змістове призначення.  

Таким чином, чітко сформована й багата, доволі розвинута самобутня 

поетично-стильова система художньо-документальної прози є переконливим 

свідченням на користь її метажанрової цілісності, історичної формозмістової 

визрілості, внутрішньо-типологічної структурованості. 
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ВИСНОВКИ 

 

Художньо-документальна проза українського шістдесятництва – це 

феноменальне явище в національному письменстві другої половини ХХ – 

початку ХХІ ст. Як і власне художні твори провідних діячів цього духовно-

мистецького руху, їхні тексти-nonfiction постають прикметним сегментом 

новітнього літературного процесу, його незмінною складовою. Типологією 

свого формозмісту вони генерують особливу генологічну матрицю, виразно 

диференціюючись у її системі за видовими ознаками. Як про найбільш 

продуктивні з-поміж них можемо говорити про епістолярій, мемуари, 

щоденники, записки, автобіографію, некролог, усну оповідь. Кожна із 

названих змістоформ атрибутується такими ознаками, як виразне особистісне 

начало, історичність, концептуальність, ретроспективність, фактографізм, 

хрононотопічність. Водночас генологічні різновиди літератури факту мають 

свої риси поетики, особливо помітні на композиційному, стильовому рівнях 

та у сфері комунікації.  

Упродовж тривалого часу художньо-документальну прозу оминали 

літературознавці, розцінюючи її як проміжне (не власне художнє) явище. 

Крім того, і це безпосередньо стосується нефікційного набутку українських 

шістдесятників, донедавна критиків зупиняла активна ідеологічна позиція 

я-наратора в таких творах, що в кон’юнктурних умовах потрактовувалося як 

посягання на радянські стереотипи, вияв психологічного спротиву усталеним 

тоталітарним нормам. Художня природа нефікційних творів, відтак, відверто 

протидіяла офіційній ідеології, що спричинило вимушений занепад в 

українській радянській літературі цілого жанрового прямування. Поодинокі 

мемуари, які час від часу з’являлися в доробку письменників-соцреалістів, не 

мали під собою правдивої фактографічної основи, а тому сприймаються 

сьогодні швидше як явище кітчевої псевдокультури. А проте шістдесятникам 

удалося досягнути творчих максимумів у художній реалізації ідеї такого 

письма.  
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Так, епістолярій, один із найпоширеніших у колі українських 

шістдесятників нефікційних жанрів, зазнавав жорсткого цензурування та 

нищення. Власне, листування відображає найбільш ранній етап формування 

художньої документалістики. Творене доволі часто за надзвичайно складних 

умов (в’язниць, таборів), воно позначене інформативністю про епоху, є 

поліпроблемним, має свої генологічні й тематичні класифікації, активно 

репрезентує художню спадщину шістдесятників. Домінантними в листуванні 

шістдесятників є творчо-художній, перекладацький, літературно-критичний 

складники. 

 За раннього шістдесятництва з’являються і щоденники та записки, 

невід’ємна жанрова прикмета яких – об’єктивна реакція на події суспільного 

життя – також дисонувала з цензурним тиском доби, а відтак твори були 

позбавлені можливості розвитку. Одиничні зразки цих жанрів наражалися на 

тотальні заборони, їхні фрагменти конфісковували в ув’язнених авторів, 

унеможливлюючи сам процес творчості. Водночас, як засвідчують збережені 

взірці, такі тексти наділені особливим індивідуально-неповторним 

вираженням авторської думки й націлені на свідоме чи підсвідоме 

відтворення експліцитно-імпліцитних можливостей наратора, моделюють 

його автопортрет, значною мірою відтворюють психологічні, емоційні стани. 

Запискам і щоденникам притаманний художньо-публіцистичний складник 

поетики, їхні жанрові межі розмиті й відкриті до різноманітних художніх 

реконструкцій.  

З утвердженням української незалежності розпочинається процес 

відродження художньо-документальної прози. Одними з перших тут 

беруться за перо шістдесятники, яким десятиліттями перекривали рух до 

читача. З метою задокументувати події недавньої історії, залишити свідчення 

про добу та її характер вони активно вдаються до мемуаротворчості. 

Спогадова література, як і усна оповідь, – це наймолодші жанрові різновиди 

нефікційного письма. Мемуаристика висвітлює загальновідомі й маловідомі 

факти із життя письменника; діючи за принципом діахронії, ставить за мету 
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вироблення цілісного бачення творчої особистості митця, визначення його 

ролі та участі у правозахисних процесах, у відстоюванні права на імпліцитну 

свободу, на внутрішній самовияв в умовах екзистенційних випробувань. Така 

література факту найбільш об’ємно представлена в доробку шістдесятників, 

у її площині вирізняємо: художньо-документальні романи-хроніки, мемуарні 

автобіографічні й біографічні повісті, мемуарні збірники, окремо друковані в 

періодиці нариси й есе із фрагментами мемуарних портретів або подорожніх 

записок. У художнє ціле тексти монтуються за принципом мозаїчного 

конструювання, монтажу, колажування, пазлування, калейдоскопізму, 

набуваючи ознак єдиного мемуарного дискурсу.  

Мемуари споріднені з автобіографіями, проте відмінності між ними 

чітко окреслені характером нарації: творцем автобіографії є першоосібний 

наратор, який за визначеною схемою окреслює онтологічний простір і 

висловлює власні програмові погляди, котрі сприймаються як усвідомлення 

життєвої позиції й чітких світоглядних переконань. Послуговуються 

схематичним перекодуванням онтологічного досвіду і некрологи, які 

творяться від імені гетеродієгетичного оповідача, котрий застосовує прийом 

аналітичного синтезу й на основі фактологічного матеріалу осмислює 

перейдений шлях митця. В основі некролога виразно проглядається мемуарне 

начало, скероване на універсалізацію біографічної канви особи-митця. 

Цілком гармонує з генологічним контекстом художньо-документальної 

прози усна оповідь. Цією кваліфікацією означуємо фактологічний матеріал, 

який форматується внаслідок інтерв’ювання літератора чи його близьких. 

Розшифрована версія такого запису набуває форми ескізної мозаїчної 

конструкції, виявляючи здатність абсорбувати найрізноманітніші художні 

вставки – мемуарно-публіцистичні повідомлення, портретні нариси, есе, 

замальовки. Вибудовуються такі тексти на основі змістових ядер, 

визначальних у життєписі та творчості митця, компонуються в художнє ціле 

за принципом організації біографічного, сфокусованого, однотематичного 

інтерв’ю, інтерв’ю-діалогу. Усна оповідь сприймається як альтернатива усній 
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історії і покликана суб’єктивувати знання, досвід про епоху шістдесятництва 

та її чільних представників.   

Художньо-документальна проза вписується у формат метажанрових 

конструкцій і повною мірою виявляє ознаки, які характеризують ці 

синтетичні утворення. Визначальною домінантою нефікційних творів є 

міжжанровий синкретизм, який обумовлює їхню здатність абсорбувати 

різнорідні художні/нехудожні вставки і спонукати наратора до творення 

полівимірних у стильовому плані структур, котрі, між тим, злагоджено 

міксуються в єдине ціле. Таким творам властиве поєднання різносферних 

комунікативних сегментів, які взаємодіють між собою за принципом 

зрощення. Їхня метажанровість виявляється і на рівнях видових модифікацій, 

художнього узагальнення, змісто- і стилетворення. Художньо-документальна 

проза як багаторівневе генологічне ціле допускає множинні варіанти 

перекомбінування архетекстів, засвідчуючи гнучкість і пластичність текстів-

новотворів відповідно до принципу мистецької побудови у площині мовних 

ігор. 

У творчості митців-шістдесятників найбільший вияв метажанрових 

реконструкцій засвідчують мемуаристика, епістолярій, щоденникарство, усна 

оповідь. У свою архітектонічну площину вони активно вживлюють 

різногалузеві фрагменти і символи, виформовуючи генологічну модальність, 

котра, власне, й постає кваліфікатором такого типу літератури. Прикметою 

цих нефікційних текстів є відкритість до компілювання – залучення тих чи 

інших вставок, які суттєво доповнюють авторську інтенцію, водночас 

фіксуючи висхідну його наративної стратегії. Малі метажанрові конструкції 

– записки (тут не йдеться про травелоги, які теж іменуються записками), 

автобіографії, некрологи – менше схильні до генологічного зрощення, проте 

й вони цілком підпорядковуються неконвенціональним прийомам 

текстотворення й інколи виявляють доволі оригінальні пошуки форми. 

Практика аналізу переконує, що всі жанрові різновиди нефікційної прози 

творяться за принципом генологічної дифузії, постійно зазнаючи художніх 
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трансформацій, модифікацій і водночас тяжіючи до внормованого 

співіснування у площині єдиного метажанрового мистецького цілого. 

У нефікційній прозі спосіб творчого мислення шістдесятників часто 

моделюється як потік свідомості. Особливо помітно це в записках, листах, 

мемуарах, усній оповіді, щоденниках, коли вираження авторської думки 

зводиться до форми імпліцитного монологу. Дискретні текстові складники, 

які автор розгортає в цілісний текст, відбивають внутрішню невиразність 

інтенцій, водночас зорганізованих художнім задумом, котрий і дешифрує 

їхню змістову розпливчастість. Через учинки автодієгетичного оповідача та 

дії персонажів письменницький універсум у таких творах зводиться до 

оприявнення пережитого, вияву душевних станів, повсякденних вражень, 

асоціацій, сприйняття або неприйняття суспільних чинників, оточення 

загалом і втілюється у формі мовних ігор, набуваючи постмодерного 

характеру. Запискам і щоденникам насамперед властивий вияв свідомо-

підсвідомого вираження «Я-нарації», самозаглиблення й самоспоглядання, 

позбавлений зовнішньої дії та зумовлений спонтанністю творчого мислення.  

Автобіографії та некрологи, незважаючи на їхню суб’єктивованість, 

наділені виразною фактологічною об’єктивністю. Потік свідомості в них 

витісняє логічно вмотивована, чітка і продумана структурованість, позначена 

раціональним мисленням, виваженим способом сприйняття і відтворення 

узагальненого авторського досвіду. Функція наратора зводиться тут до 

належного впорядкування розрізнених явищ, подій, фактів, першочергового 

акцентування на ключових і значущих моментах життєпису митця-

шістдесятника. Факт витісняє собою суб’єктивне начало, уможливлюючи 

об’єктивне першопрочитання біографії письменника.  

Прикметним для художньо-документальної прози шістдесятників є 

літературно-критичне мислення провідних діячів руху. Ранні зразки їхнього 

нефікційного письма, насамперед епістолярій та щоденники, дають змогу 

простежити, як в умовах жорсткого ідеологічного тиску формувалися 

погляди митців на літературний процес давньої і новітньої доби, визрівала 
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авторська незалежна оцінка, як правило, принципово відмінна від бачення 

офіційного літературознавства. Самоціллю літературно-критичні виклади 

шістдесятників видаються хіба що в епістолярії. Такий спосіб 

функціонування літературної критики свідчить про її нонконформізм і 

непримиренний спротив цензурному втручанню в художні тексти й 

зовнішньому блокуванню незалежного творчого самовияву авторів. 

Водночас увесь масив таких текстів за принципом мозаїчного конструювання 

моделює збірний портрет багатьох представників вітчизняної (Г. Сковорода, 

І. Котляревський, Т. Шевченко, Леся Українка, В. Свідзінський) і зарубіжної 

(Й. В. Ґете, Р.- М. Рільке, П. Ж. Беранже, Б. Пастернак, М. Цвєтаєва) класики, 

демонструє бачення провідними діячами вітчизняного творчого покоління 

1960-х рр. їхньої життєвої і мистецької позиції, котра сприймалася як 

джерельна база для власного творчого поступу. Навіть за всієї спорадичності 

і фрагментарності епістолярних літературно-критичних зауваг, відсутності в 

них системного викладу всіх тенденцій розвитку літературного процесу і 

відвертого тяжіння до жанру рецензії, вважаємо їх за вагомий етап розвитку 

українського літературознавства і критики ХХ століття. 

Пізніші жанрові різновиди нефікційної прози, як-от мемуари та усна 

оповідь, у своїй змістовій структурі виявляють дискретні вкраплення 

автокритики й літературознавства, натомість літературно-критичний 

складник в них ситуативний. Із віддалі часу в текстах розгортається чітка і 

здебільш усталена авторська оцінка того чи іншого значущого мистецького 

явища, висловлюються незалежні суб’єктивні погляди на власну творчість, а 

також на доробок класиків і сучасників. Метажанрова природа текстів non-

fiction дозволяє вільно врощувати в їхню структуру літературно-критичні 

сегменти, а утворену таким чином художню цілісність прочитувати як 

логічну й завершену єдність. У цій площині виявляється новаторський підхід 

до конструювання літературно-критичного дискурсу, складниками якого 

стають критичні зауваги, Своєрідні «зліпки», наявні в збірниках спогадів, з 

яких, незалежно від авторства, цілком можливо змоделювати збірний образ 
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митця-шістдесятника. Водночас малопомітними в аспекті літературної 

критики за самою своєю природою є записки, автобіографії, некрологи.  

Генологічні різновиди художньо-документальної прози дають нам 

змогу реконструювати особливості творчого процесу шістдесятників, 

вагомою підосновою якого бачимо можливості творчої самореалізації й 

мистецького самовідтворення літераторів. Залежно від жанру твору, 

нефікційне письмо генерується авто- чи гетеродієгетичним наратором і 

втілює ознаки творчого стилю письменника, вказуючи на його інтереси, 

вподобання, смаки. Так, в епістолярії, мемуарах, щоденниках, усних 

оповідях, автобіографіях першоосібний оповідач передусім висловлює 

бачення власних шляхів самовияву, акцентує на секретах творчої лабораторії, 

ділиться з читачем естетичним досвідом. Воднораз він характеризує і 

літературний процес, репрезентантом якого є, своїх сучасників та 

попередників, уживаючись у роль гетеродієгетичного наратора. Під таким 

кутом оповіді фокусується маловідома чи раніше недоступна інформація про 

екзистенційну самосутність літератора та критерії його мистецького 

самоствердження, так чи так оприявнена в контексті творчої діяльності 

представників покоління. У невольничих реаліях творчість кодифікується в 

умовно-символічний постулат, визначений як мистецький Парнас – найвища 

міра духовного і творчо-інтелектуального піднесення митця в умовах 

табірної несвободи.  

Нечисленні одно-, дворядкові записки шістдесятників цілком логічно 

кваліфікуємо як максими творчості, оскільки вони в афористичній формі 

віддзеркалюють естетичні погляди їхніх авторів, розкривають художнє кредо 

й вимоги до власної творчості, визначають способи повноцінної мистецької 

реалізації, власне, формують морально-етичний кодекс творчої особистості. 

З-поміж них можна вирізнити й короткі некрологи, проте це жанр доволі 

пасивного характеру, практично не придатний для реконструкції активної 

творчої діяльності провідних діячів руху. 
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Посутньою в художньо-документальній прозі бачиться проблема 

взаємовідносин творчих особистостей із владними органами. Ідеологічний 

тиск, безумовно, ставив перед митцями питання екзистенційного вибору – 

відповідальності за свої дії та вчинки, твердості у відстоюванні переконань, 

зокрема творчої позиції. У результаті складалася конфліктна ситуація, котра 

нерідко розв’язувалася репресивними заходами з боку влади – аж до 

фізичного поневолення творчої особистості. Відтак, нефікційне письмо дає 

змогу, з одного боку, простежити характер духовної непокори 

шістдесятників, вираженої ними в літературному тексті, а з другого, – ознаки 

творчого пристосуванства окремих сучасників, деформації їхнього 

художнього мислення.  

Найвиразніше процеси й наслідки негативних контактів митців і влади 

(системи) в тогочасному тоталітарному суспільстві виявляються в листуванні 

та мемуарах, а проте, можемо помітити їх і в інших генологічних різновидах 

нефікційного метажанру – щоденниках, усній оповіді, дещо рідше – в 

записках, автобіографіях, некрологах. Спостерігаємо такі форми внутрішньої 

взаємодії митця й системи: 1) угодовство, або світоглядне пристосування 

творчої особистості; 2) «тиха» творчість – як «мовчання» або «оминання» 

ідеологічно дражливих моментів, що постали одним зі способів свідомої 

протидії владі; 3) відкритий опір системі, зокрема і творчими засобами, в 

умовах ідеологічної блокади й загрози психічного та фізичного знищення 

митців-дисидентів. Незалежна позиція творчої особистості здебільшого 

досягається через імпліцитну й експліцитну свободу, котра виявляється в 

протидії абсурдній дійсності й ототожнюється з моральним і громадянським 

вибором письменника. Аксіологія творчої свободи сприяє утвердженню 

молодої письменницької еліти, переслідуваної системою, проте здатної 

відстоювати і пропагувати національні ідеали. Це детермінує позицію 

сильної натури митця, спроможної повноцінно виявляти себе і в ситуації 

тиску, гідно протидіяти руйнівним тоталітарним впливам. 
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Література non-fiction уписується в традиційні норми формозмісту 

літературного твору, проте виявляє свої особливості поетики, відмінні від 

художнього письма. Нефікційний дискурс означений оригінальною системою 

зображально-виражальних засобів, композицією, наративною стратегією, що 

дозволяє йому виявляти множинні способи міжтекстової взаємодії в системі 

метажанрової цілісності. Так, для мемуарної прози домінантною є лінійна 

організація тексту, проте основні композиційно-сюжетні складники в ній 

нерідко зазнають трансформацій і взаємозамінюються, а окремі з них взагалі 

редукуються. Подібна структурованість характерна і для автобіографій та 

некрологів. Записки та щоденники натомість вирізняються композиційно-

сюжетною незавершеністю, фрагментарністю. Епістолярний і уснооповідний 

різновиди нефікційного метажанру позначені дискретністю композитів, які 

виявляють відносну незалежність як автономні структурні частини. 

Превалюючою для художньо-документальної прози є внутрішня фокалізація 

з характерною особливістю суб’єктно скерованої оповіді, яка висновується 

автором і відповідає його особистому баченню та індивідуальній природі 

буття. Фокус нарації в ній, залежно від задуму мовця, подеколи зазнає 

наративних трансформацій і набуває ознак зовнішньої фокалізації, 

характеризуючи таким чином індивідуальні пошуки автора і сприймаючись 

як мовна гра. 

До основних компонентів поетики нефікційного письма відносимо 

цитатну інтертекстуальність, яка виявляється завдяки міжтекстовим 

різновидам – алюзії, аплікації, колажу, мозаїці, парафразу, ремінісценції, 

постаючи, зокрема, і джерелом народження художньо-документального 

«тексту в тексті». Новоутворені композити через уведення інтертекстуальних 

складників виформатовують і нові смисло-художні поля та прочитуються як 

логічно завершена художня цілісність. Найактивніше вони вживлюються в 

епістолярний, мемуарний, щоденниковий дискурси і виявляють себе як 

метажанрові конструкти. До складників інтертекстуальності зараховуємо й 

епіграф, який кваліфікуємо як смисловий код авторських інтенцій, що дає 
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змогу розшифровувати в тексті множинні семантичні значення (інтенції), 

скеровуються письменником й підпорядковуються заздалегідь визначеній 

ним меті.  

Портрет як компонент поетики продукується в усіх, крім записок, 

жанрових різновидах прози non-fiction. Його призначення зводиться до 

представлення в одному форматі значущих фактів, фокалізованих на 

імпліцитних/експліцитних характеристиках суб’єкта оповіді або на 

автохарактеристиках гомодієгетичного оповідача. Мозаїчний принцип 

портретотворення дозволяє змоделювати збірний образ митця-шістдесятника 

в контексті його епохи, виробити цілісний портретно-документальний образ 

усього цього покоління. Увиразнюються портрети врощенням у структуру 

нефікційного письма фотографій, призначення яких – «розкодування» 

авторських інтенцій через унаочнення ілюстративними свідченнями, 

візуалізація художнього задуму письменника. 

Заголовок у структурі літератури факту визначає смислове ядро 

нефікційного наративу і впливає на архітектонічну виразність його 

складових. Основне завдання назвопозначення полягає в максимальному 

інформуванні читача про суб’єкта оповіді з одночасним об’єктивним 

відображенням подій, фактів і явищ, які характеризують його як неординарну 

особистість. Заголовок концентрує в собі ознаки смислового авторського 

коду, дешифрує весь подальший текст і спонукає реципієнтів до його 

відповідної інтерпретації.  

Художньо-документальну прозу шістдесятників вперше прочитуємо як 

єдиний дискурс, покликаний кваліфікувати нефікційний текст як цілісну 

художню систему. Дискурсивне поле літератури факту організовує, 

взаємовизначає і об’єднує жанрові, стильові, композиційні та семантичні 

ознаки цілого й окреслює екзистенційну, онтологічну, моральну площину 

творчо-мистецької самоідентифікації покоління. Потік художньої свідомості 

літераторів-шістдесятників, зумовлений реаліями культурно-історичного 

процесу, по-особливому визначає їхню сферу буття, творчу еволюцію, а 
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відтак і генологічну природу та модифікації художньо-документальної прози, 

що, зокрема, породжує в наші дні множинні наукові інтерпретації. 



361 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Автоинтерпретация : сб. статей. – СПб : Филологический факультет 

СПбГУ, 2007. – 175 с. – [литературоведение]. 

2. Алла! Алла! Алиллуя!.. / упоряд. Л. Огнєва. – Донецьк : Центр 

Діскавері, 2007. – 80 с. 

3. Алла Горська. Душа українського шістдесятництва / упоряд. 

Л. Огнєва. – К. : Смолоскип, 2015. – 712 с.  

4. Алла Горська : Червона тінь калини : листи, спогади, статті / ред. та 

упоряд. О. Зарецького та М. Маричевського. – К. : Спалах ЛТД, 1996. 

– 140 с. : фотоіл. 

5. Анатоль Перепадя : «Перекладач – професія стариків» : [інтерв’ю] / 

вів розмову Ігор Гургула // Літературна Україна. – 2004. – 26 серп. – 

С. 6. 

6. Андреев Ю. По законам искусства (О природе документальности) / 

Ю. Андреев // Вопросы литературы. – 1979. – № 2. – С. 28–48. 

7. Антология мировой философии : в 4 т. – М. : Мысль, 1969. – Т. 1, ч. 1, 

2. – 936 с.  

8. Антоненко-Давидович Б. На шляхах і роздоріжжях : Спогади. 

Невідомі твори / Борис Антоненко-Давидович. – К. : Смолоскип, 1999. 

– 288 с. 

9. Антонюк З. Конспект самоусвідомлення / Зиновій Антонюк. – Харків : 

Харківська правозахисна група ; К. : Дух і Літера, 2007. – Кн. 1. – 

472 с.; Кн. 2. – 336 с. 

10. Антонюк З. Рефлексії ідентичності / Зиновій Антонюк. – Харків : 

Харківська правозахисна група ; К. : Дух і Літера, 2007. – 272 с. 

11. Арендт Х. Джерела тоталітаризму / пер. з англ. В. Верлоки, 

Д. Горчакова / Ханна Арендт. – 2-е вид. – К. : Дух і Літера, 2005. – 584 

с.  



362 

12. Арендт Х. Люди за темних часів / пер. з англ. Н. Рогачевської / Ханна 

Арендт . – К. : Дух і Літера, 2008. – 320 с. 

13. Арнольд И. Герменевтика эпиграфа / И. В. Арнольд // Слово – 

высказывание – дискурс : междунар. сб. научн. ст. / под ред. 

А. А. Харьковской. – Самара : Самарский ун-т, 2004. – С. 8–15. 

14. Багаття. Борис Антоненко-Давидович очима сучасників. – К. : Вид-во 

ім. Олени Теліги, 1999. – 512 с. : фотоіл. 

15. Бадзьо Ю. Право жити. Україна в складі СРСР, людина в системі 

тоталітарного соціалізму / Юрій Бадзьо. – К. : Таксон, 1996. – 400 с. 

16. Банк Н. Нить времени. Дневники и записные книжки советских 

писателей / Наталья Банк. – Л. : Сов. писатель ЛО, 1978. – 248 с. 

17.  Банк Н. Соавтор – жизнь (Документальные жанры в современной 

советской литературе) / Н. Б. Банк. – Л. : Знание, 1982. – 32 с. 

18. Банк Н. Уроки большой жизни: Проблемы жанра мемуаров / Наталья 

Банк // Нева. – 1974. – № 11. – С. 183–187. 

19. Барабаш Ю. Фраґмент світової історії у форматі історичної долі. 

Кілька причинків до «Щоденника» Аркадія Любченка / Юрій Барабаш 

// Сучасність. – 2002. – № 3. – С. 99–116. 

20. Баран Є. Олесь Гончар крізь призму щоденників / Євген Баран // 

Кур’єр Кривбасу. – 2004. – Серп. – С. 208–210. 

21. Барахов В. В зеркале писательской мемуаристики (К вопросу о ее 

роли и идейно-художественном своеобразии) / В. С. Барахов // 

Русская литература. – 1984. – № 1. – С. 90–106. 

22. Барахов В. Искусство литературного портрета / В. С. Барахов. – М. : 

Наука, 1976. – 184 с.  

23. Барахов В. Литературный портрет (истоки, поэтика, жанр) / 

В. С. Барахов. – Л. : Наука ЛО, 1985. – 312 с. 

24. Барахов В. Литературный портрет как жанр мемуарной прозы / 

В. С. Барахов // Русская литература. – 1975. – № 2. – С. 70–82. 



363 

25. Барт Р. Миф сегодня / Ролан Барт // Барт Р. Избранные работы. 

Семиотика. Поэтика. – М. : Прогресс ; Универс, 1994. – С. 72–130. 

26. Барт Р. Camera Lusida. Комментарий к фотографии / пер. с фр., 

послесл. и коммент. М. Рыклина / Ролан Барт. – М. : Ад Маргинем 

Пресс, 2011. – 272 с. 

27. Бахарев Н. Структурно-функциональное развитие заголовка (на 

материале заголовков из газет и журналов за 1903–1907, 1935–1939, 

1965–1969 рр.) : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 10.01.10 – 

журналистика / Н. Е. Бахарев. – Алма-Ата : [б. в.], 1971. – 20 с.  

28. Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет 

/ М. М. Бахтин. – М. : Худож. лит-ра, 1975. – 810 с. 

29. Бахтин М. Проблема речевых жанров / М. М. Бахтин // Эстетика 

словесного творчества. – М. : Искусство, 1979. – С. 237–280. 

30.  Бахтин М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М. : 

Искусство, 1986. – 445 с. 

31. Бача Ю. Листи самому собі : документальна та інша проза / Юрій 

Бача. – Братислава : Словацьке пед. вид-во ; Пряшів : Відділ укр. літ., 

1997. – 327 с. : фотоіл. 

32. Бердяев Н. Самопознание (Опыт философской автобиографии) / 

Николай Бердяев. – М. : Книга, 1991. – 446 с. 

33. Бернадська Н. Український роман: теоретичні проблеми і жанрова 

еволюція : монографія / Н. І. Бернадська. – К. : Академвидав, 2004. – 

368 с. 

34.  Білий птах з чорною ознакою. Іван Миколайчук : спогади, інтерв’ю, 

сценарії / упоряд. М. Є. Миколайчук. – К. : Мистецтво, 1991. – 399 с. : 

фотоіл. 

35.  Білокінь С. Клуб творчої молоді «Сучасник» (1960–1965) / Сергій 

Білокінь. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2012. – 63 с. 

36. Білокінь С. На зламах епохи : Спогади історика / Сергій Білокінь. – 

Біла Церква : Пшонківський О. В., 2005. – 336 с.  



364 

37. Бовсунівська Т. Жанрові модифікації сучасного роману : монографія / 

Т. В. Бовсунівська. – Харків : Деса плюс, 2015. – 368 с. 

38. Бовсунівська Т. Теорія літературних жанрів: жанрова парадигма 

сучасного зарубіжного роману : підручн. / Т. В. Босунівська. – К. : 

ВПЦ «Київський університет», 2009. – 516 с. 

39.  Бойчук Б. Спомини в біографії / Богдан Бойчук. – К. : Факт, 2003. – 

200 с. – (Серія «Українські мемуари»). 

40. «Був крик душі, тепер вже свист» : [діалог Є. Сверстюка і 

Вал. Шевчука] // Літературна Україна. – 1994. – 14 лип. – С. 3. 

41. Бумеранг. Твори В. Мороза. – Париж; Балтимор; Торонто : Укр. вид-

во «Смолоскип» ім. В. Симоненка, Перша українська друкарня у 

Франції, 1974. – 303 с. 

42. Бунт покоління: розмови з українськими інтелектуалами записали і 

прокоментували Боґуміла Бердиховська та Оля Гнатюк [інтерв’ю із 

Євгеном Сверстюком, Іваном Дзюбою, Михайлиною Коцюбинською, 

Михайлом Горинем, Миколою Рябчуком] / пер. із пол. – К. : Дух і 

Літера, 2004. – 344 с. 

43. Бурлина Е. Культура и жанр: методологические проблемы 

жанрообразования и жанрового синтеза / Е. Я. Бурлина. – Саратов : 

Изд-во Саратовского ун-та, 1987. – 165 с. 

44. Буряченко С. Крізь болотну тишу – до весняного грому / Станіслав 

Буряченко. – К. : Смолоскип, 2001. – 124 с. 

45. Бушканец Е. Мемуарные источники : учебное пособие к спецкурсу / 

Е. Г. Бушканец. – Казань : [б. в.], 1975. – 100 с. 

46. Валерій і Сандра: Листування В. Марченка із Сандрою Фапп’яно / 

передм. М. Мариновича. – К. : Смолоскип, 2010. – 104 с. 

47. Вальтер фон Ла Рош. Вступ до практичної журналістики : навч. 

посібн. / Вальтер фон Ла Рош. – К. : Академія Української Преси, 

2005. – 229 с. 



365 

48. Василенко І. Специфіка літературного портрета як жанру сучасної 

української мемуарної прози : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 

10.01.06 / Ірина Михайлівна Василенко. – Дніпропетровськ : [б. в], 

1997. – 22 с.  

49.  Василь Стус : В житті, творчості, спогадах та оцінках сучасників / 

упоряд. і ред. О. Зінкевич і М. Француженко. – Балтимор : [б. в.] ; 

Торонто : Українське вид-во «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1987. – 

463 с.  

50. Василь Стус: Поет і Громадянин. Книга спогадів та роздумів / упоряд. 

В. Овсієнко. – К. : Кліо, 2013. – 684 с. : фотоіл. 

51.  Васюченко И. Узнать человека: заметки о документальной прозе / 

Ирина Васюченко // Октябрь. – 1985. – № 12. – С. 179–187. 

52. Вашків Л. Епістолярна літературна критика : становлення, функції в 

літературному процесі / Леся Вашків. – Тернопіль : Поліграфіст, 1998. 

– 135 с.  

53. Вашків Л. Епістолярна літературна критика: становлення, функції в 

літературному процесі : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.02 / Вашків 

Леся Петрівна. – Львів : [б. в.], 1995. – 183 с. 

54. Веселова Н. Заглавие литературно-художественного текста : 

онтология и поэтика : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.08 – 

теория литературы / Наталья Анатольевна Веселова. – Тверь : [б. в.], 

1998. – 20 с. 

55. Віват Г. Лірика дисидентів в інтертекстуальному полі множинності : 

монографія / Ганна Віват. – Одеса : ВМФ, 2010. – 368 с.  

56. Він з нами був (Поет Борис Мамайсур у спогадах і листах) / упоряд., 

редаг. текстів, прим. В. Мацька. – Хмельницький : Цюпак А. А., 2013. 

– 132 с.  

57. Вічна загадка любові : Літературна спадщина Григора Тютюнника, 

спогади про письменника / упоряд. А. Шевченко. – К. : Рад. 

письменник, 1988. – 495 с.  



366 

58. Вовк В. Мережа : спогади, фотодокументи, бібліографія останніх 

років / Віра Вовк. – Львів : БаК, 2011. – 152 с. 

59. Вовк В. Спогади / Віра Вовк ; передм. І. Дзюби. – К. : Родовід, 2002. – 

456 с. 

60. Вовк В. Човен на обрію (Спогади 2010–2013) / Віра Вовк. – Львів : 

БаК, 2013. – 136 с. 

61. Вознюк В. Володимир Івасюк. Між двома датами / Володимир 

Вознюк // Літературна Україна. – 1999. – 15 квіт. – С. 7. 

62. Волицька І. Уроки Наталі Кузякіної / Ірина Волицька // Слово і час. – 

2008. – № 12. – С. 33–39. 

63. Волковинский А. Коммуникативная функция заглавия в фельетонах 

В. Катаева / А. С. Волковинский // Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного ун-ту ім. Івана Огієнка. Філологічні 

науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – Вип. 33. – С. 70–

75. 

64. Володимир Підпалий. Тут все з дитинства серцеві знайоме… / упоряд. 

Н. А. Підпалої. – Полтава : Видавець Шевченко Р. В., 2011. – 504 с. 

65.  Воробйов М. Оманливий оркестр (Конфігурації) : поезії, щоденникові 

записи / Микола Воробйов. – К. : Просвіта, 2006. – 192 с. : фотоіл. 

66. Выготский Л. Психология искусства / Л. С. Выготский. – М. : 

Педагогика, 1987. – 344 с.  

67. Гаек И. Литература факта / Иржи Гаек // Вопросы литературы. – 1965. 

– № 12. – С. 100–110.  

68. Гажа Т. Українська літературна мемуаристика другої половини 

ХХ століття: становлення об’єктного і суб’єктного типів : автореф. 

дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Тетяна Павлівна Гажа. – Харків : 

[б. в], 2006. – 19 с. 

69. Галанов Б. Живопись словом / Борис Галанов. – М. : Сов. писатель, 

1972. – 184 с. 



367 

70. Галета О. Від антології до онтології. Антологія як спосіб репрезентації 

української літератури кінця ХІХ – початку ХХІ століття : монографія 

/ Олена Галета. – К. : Смолоскип, 2015. – 640 с. 

71. Галич А. Особливості портретування в щоденниках Олеся Гончара / 

А. О. Галич // Галич А. Щоденники Олеся Гончара в парадигмі 

соціальних комунікацій і літературознавства / А. О. Галич, 

В. М. Галич, О. А. Галич. – Луганськ : Рєзніков В. С., 2013. – С. 73–87. 

72.  Галич А. Портретні пошуки у спогадах Юрія Шевельова / Артем 

Галич // Слово і час. – 2013. – № 7. – С. 82–87. 

73. Галич В. Олесь Гончар – журналіст, публіцист, редактор: Еволюція 

творчої майстерності : монографія / Валентина Галич. – К. : Наук. 

думка, 2004. – 816 с. 

74. Галич О. Документальна література та глобалізаційні процеси у світі : 

монографія / О. А. Галич. – Луганськ : Рєзніков В. С., 2013. – 264 с. 

75. Галич О. Мемуарний синдром кінця ХХ століття / Олександр Галич // 

Вітчизна. – 2000. – № 3–4. – С. 127–134. 

76. Галич О. Метажанр у системі вчення про роди та жанри / О. А. Галич 

// Вісник Луганського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 

2009. – № 18 (181). – С. 25–28. 

77. Галич О. Мнемозина-96, або Українські письменницькі мемуари 

одного року / Олександр Галич // Вітчизна. – 1998. – № 3–4. – С. 137–

144. 

78. Галич О. Наодинці з Мнемозіною : письменницькі мемуари 

дев’яностих років / Олександр Галич // Київ. – 1997. – № 3–4. – 

С. 127–133. 

79. Галич О. У вимірах non fiction : щоденники українських письменників 

ХХ століття : монографія / О. А. Галич. – Луганськ : Знання, 2008. – 

200 с. 



368 

80. Галич О. Українська документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, 

ґенеза, перспективи : монографія / О. А. Галич. – Луганськ : Знання, 

2001. – 246 с. 

81. Галич О. Українська письменницька мемуаристика: природа, 

еволюція, поетика : монографія / О. А. Галич. – К. : КДПІ 

ім. О. М. Горького, 1991. – 217 с. 

82. Галич О. Fiction і non fiction у літературі: проблеми теорії та історії / 

О. А. Галич. – Луганськ : Рєзніков В. С., 2013. – 368 с. 

83. Гальперин И. Текст как объект лингвистического исследования / 

И. Р. Гальперин. – М. : Наука, 1981. – 140 с.  

84. Гаранин Л. Мемуарный жанр советской литературы: историко-

теоретический очерк / Л. Я. Гаранин. – Минск : Наука и техника, 1986. 

– 224 с. 

85. Гель І. Виклик системі: український визвольний рух другої половини 

ХХ століття / ред. та упор. І. В. Єзерська ; Центр досліджень 

визвольного руху. – Львів : Часопис, 2013. – 392 с. : фотоіл. 

86. Генерал Петро Григоренко : Спогади, статті, матеріали / упоряд. та 

передм. О. Обертаса. – К. : Смолоскип, 2008. – 832 с. : фотоіл. 

87. Гетьманець М. Сучасний словник літератури і журналістики / 

М. Ф. Гетьманець, І. Л. Михайлин. – Харків : Прапор. – 2009. – 384 с. 

88. Гинзбург Л. О документальной литературе и принципах построения 

характера / Лидия Гинзбург // Вопросы литературы. – 1970. – № 7. – 

С. 62–92. 

89. Гинзбург Л. О литературном герое / Лидия Гинзбург. – Л. : Сов. 

писатель, 1979. – 222 с. 

90. Гинзбург Л. О психологической прозе / Лидия Гинзбург. – Л. : 

Советский писатель, 1971. – 464 с. 

91. Гладков А. Мемуары – окна в прошлое / А. Гладков // Вопросы 

литературы. – 1974. – № 4. – С. 122–129. 



369 

92. Глузман С. Рисунки по памяти, или воспоминания отсидента / 

С. Ф. Глузман. – К. : Изд. дом Дмитрия Бураго, 2012. – 520 с. 

93. Глушковецька Н. Епістолярій Василя Стуса як синтез поетичної, 

літературно-критичної та перекладацької творчості : дис. … канд. 

філол. наук : 10.01.01 / Наталія Анатоліївна Глушковецька. – Черкаси : 

[б. в.], 2014. – 217 с.  

94.  Голуб Я. Мій батько – Борис Антоненко-Давидович : спогади / Ярина 

Голуб. – Полтава : Криниця, 1995. – 294 с. 

95. Голубцов В. Мемуары как источник по истории советского общества / 

В. Голубцов. – М. : Изд-во Москов. ун-та, 1970. – 113 с. 

96. Гончар В. Записники Олеся Гончара (Голос його душі) / Валентина 

Гончар // Гончар О. Щоденники : у 3 т. – К. : Веселка, 2002. – Т. 1. – 

С. 5–7. 

97. Гончар О. Щоденники: у 3 т. / Олесь Гончар. – К. : Веселка, 2002. – 

Т. 1 (1943–1967). – 455 с.; 2003. – Т. 2 (1968–1983). – 607 с.; 2004. – 

Т. 3 (1984–1995). – 606 с. 

98. Горбаль М. Один із шістдесяти : спогади на тлі ювілейного року / 

Микола Горбаль. – 2-е вид. – К. : АртЕк, 2001. – 400 с. : фотоіл.  

99. Горбаль М. Повернення : роман / Микола Горбаль. – Харків : Права 

людини, 2015. – 358 с. 

100.  Горбаль М. Презентація життя (версія роману) / Микола Горбаль. – 

К. : [б. в.], 2006. – 400 с. : фотоіл. 

101.  Горбач А.-Г. З румунських вражень : подорожні нотатки / Анна-Галя 

Горбач. – К. : Дніпро, 1993. – 75 с. 

102. Гордасевич Г. Соло для дівочого голосу : автобіогр. роман / Галина 

Гордасевич. – Львів : Добра справа, 2001. – 112 с. 

103. Горинь Б. Любов і творчість Софії Караффи-Корбут : докум. роман-

колаж : у 2 кн. / Богдан Горинь. – Львів : Апріорі, 2013. – Кн. 1. – 

574 с.; 2015. – Кн. 2. – 704 с.  



370 

104. Горинь Б. Не тільки про себе : роман-колаж : у 3 кн. / Богдан Горинь. 

– К. : ПУЛЬСАРИ, 2006. – Кн. 1 : 1955–1965. – 352 с.; 2008. – Кн. 2 : 

1965–1985. – 648 с.; 2010. – Кн. 3 : 1985–2010. – 920 с. : фотоіл. 

105. Горинь Б. Опанас Заливаха. Вибір шляху / Богдан Горинь. – К. : [б. в.], 

1995. – 23 с. : фотоіл. 

106. Горинь М. Запалити свічу : [інтерв’ю, спогади, документи] / Михайло 

Горинь / упоряд. В. Овсієнко. – Харків : Права людини, 2009. – 328 с. : 

фотоіл. 

107. Горинь М. Запалити свічу у пітьмі (міфи, реальність і наші завдання) : 

статті, виступи, інтерв’ю / Михайло Горинь. – К. : [б. в.], 1994. – 88 с. 

108. Горинь М. Листи з-за ґрат / Михайло Горинь / упоряд. І. Гель, 

О. Горинь, В. Овсієнко. – Харків : Права людини, 2005. – 288 с. : 

фотоіл. 

109. Григір Тютюнник і його епоха у фотографіях Володимира Білоуса : 

фотоальбом / фотогр. В. Білоуса, упоряд. фотогр. В. Березовий, 

упоряд. текстів П. Засенко. – К. : Твім інтер, 2005. – 80 с.  

110. Григір Тютюнник : «Образ України здавна й по сьогодні». 

Щоденники, записники / передм., упоряд., прим., підгот. текстів, ред. 

О. І. Неживого. – Луганськ : Знання, 2005. – 262 с. 

111. Грінченко Г. Теорія усної історії: сучасний стан і перспективи 

досліджень / Гелінада Грінченко // Схід / Захід : істор.-культурол. збір. 

– Харків : НТМТ, 2008. – Вип. 9–10 : Спец. вид. : Patria / [за ред. 

В. Кравченка та Г. Грінченко]. – С. 386–397. 

112. Грінченко Г. Усна історія в практиці археографічних експедицій / 

Гелінада Грінченко // Схід / Захід : істор.-культурол. збір. – Харків : 

ТОВ «НТМТ», 2008. – Вип. 11–12 : Спец. вид. : Усна історія в 

сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика 

досліджень / [за ред. В. Кравченка та Г. Грінченко]. – С. 406–413. 



371 

113. Гуменна Д. Дар Евдотеї. Іспит пам’яті / Докія Гуменна ; передм. 

В. Пепи, післям. С. Горошка. – К. : Дніпро, 2004. – Кн. 1 : Київські 

кручі; Кн. 2 : Жар і крига. – 520 с.  

114. Гундорова Т. Кітч і Література. Травестії / Тамара Гундорова. – К. : 

Факт, 2008. – 284 с. 

115. Гундорова Т. ПроЯвлення Слова. Дискурсія раннього українського 

модернізму. Постмодерна інтерпретація / Тамара Гундорова. – Л. : 

Літопис, 1997. – 300 с. 

116. Де сила й тиск – там опір повсякчас... Стусове коло : спогади Анатолія 

Гарматюка та його друзів. – Вінниця : О. Власюк, 2007. – 66 с. 

117. Демська-Будзуляк Л. Драма свободи в модернізмі. Пророчі голоси 

драматургії Лесі Українки : монографія / Леся Демська-Будзуляк. – К. 

: Академвидав, 2009. – 184 с. 

118. Демчук Н. Портрет у прозі Тараса Шевченка : (Мікропоетика опису в 

системі екстервентного психологічного аналізу) / Наталія Демчук. – 

Львів : Літопис, 1999. – 44 с. 

119. Дзюба І. Засвітився сам од себе / Іван Дзюба // Літературна Україна. – 

1968. – 22 жовт. – С. 3–4. 

120.  Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? / Іван Дзюба. – К. : KM 

Academia, 1998. – 278 с. 

121. Дзюба І. Не окремо взяте життя / Іван Дзюба ; післям. 

М. Жулинського. – К. : Либідь, 2013. – 760 с. : фотоіл.  

122. Дзюба І. Спогади і роздуми на фінішній прямій / Іван Дзюба ; вступ. 

ст. М. Г. Жулинського. – К. : Криниця, 2008. – 928 с. 

123. Дзюба І. Тарас Шевченко. Життя і творчість / Іван Дзюба. – 2-ге вид., 

доопрац. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 718 с. 

124. Дзюба І. «Хлюпни нам, море, свіжі лави» / Іван Дзюба // Дзюба І. З 

криниці літ : у 3 т. – Т. 1 . – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія». – 2006. – 976 с. 



372 

125. «Доброокий». Спогади про Івана Світличного / упоряд.: Леоніда і 

Надія Світличні. – К. : ЧАС, 1998. – 572 с.  

126. Долгирева А. Газетный заголовок в прагмалингвистическом аспекте : 

автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10. 02. 01 – русский язык / 

Долгирева Альбина Эдуардовна. – Таганрог : [б. в.], 2002. – 24 с. 

127. Дончик В. З потоку літ і літпотоку : наук. вид. / Віталій Дончик. – К. : 

Стилос, 2003. – С. 233–253. 

128. Драй-Хмара М. Літературно-наукова спадщина / Михайло Драй-

Хмара. – К. : Наук. думка, 2002. – 592 с. 

129. Дрозд В. Ми зустрічались на сонці, очима… : Давні солдатські листи, 

із сучасними коментарями / Володимир Дрозд // Кур’єр Кривбасу. – 

1999. – № 109. – С. 73–113; № 110. – С. 67–111; № 111. – С. 73–115. 

130. Дрозд В. Музей живого письменника, або Моя довга дорога в ринок : 

повість-шоу / Володимир Дрозд. – К. : Укр. письменник, 1994. – 203 с. 

131. Дуб К. Автобіографічний синерген / Костянтин Дуб // Слово і час. – 

2001. – № 4. – С. 15–23.  

132. Егоров О. Дневник русских писателей ХХ века / О. Г. Егоров. – М. : 

Флинта ; Наука, 2002. – 286 с. 

133.  Елизаветина Г. Последняя грань в области романа... (Русская 

мемуаристика как предмет литературоведческого исследования) / 

Г. Елизаветина // Вопросы литературы. – 1982. – № 10. – С. 147–171. 

134.  Елизаветина Г. Становление жанров автобиографий и мемуаров / 

Г. Г. Елизаветина // Русский и западноевропейский классицизм. – М. : 

Наука, 1982. – С. 235–263. 

135. Женетт Ж. Фигуры : в 2 т. / Жерар Женетт. – М. : Изд-во 

им. Сабашниковых, 1998. – Т. 1–2. – 994 с. 

136. Жиленко І. Мій Володя / Ірина Жиленко // Київ. – 2004. – № 10. – 

С. 34–56. 

137. Жиленко І. Homo Feriens : спогади / Ірина Жиленко; передм. 

М. Коцюбинської. – К. : Смолоскип, 2011. – 816 с. 



373 

138. Життєпис мовою листів : Алла Горська / упор. Л. Огнєва. – Донецьк : 

Норд Комп’ютер, 2009. – 204 с.  

139. Життя, мов спалах блискавки : спогади рідних, друзів і колег про 

Василя Симоненка. – Черкаси : ІНЛЕС, 1999. – 140 с. : іл. 

140. Жулинський М. Він змагався у своїй творчості із самим Богом. 

Пам’яті Володимира Дрозда / Микола Жулинський // Літературна 

Україна. – 2003. – 30 жовт. – С. 5. 

141. Жулинський М. Із забуття – в безсмертя (Сторінки призабутої 

спадщини) / Микола Жулинський. – К. : Дніпро, 1990. – 447 с. 

142. Жулинський М. Люди, що виривалися з обмежень звичності 

(Українська інтелігенція періоду хрущовської відлиги) / Микола 

Жулинський // Літературна Україна. – 1996. – 26 верес. – С. 5–6.  

143. Жулинський М. Слово на сторожі нації : літературно-критичні твори / 

Микола Жулинський. – К. : Укр. письменник, 2015. – 1016 с. 

144. З матір’ю на самоті : розмова Сома Миколи з Симоненко-

Щербань Г. Ф. // Дніпро. – 1985. – № 1. – С. 74–89. 

145. З матір'ю на самоті / авт. та упоряд. М. Д. Сом. – К. : Молодь, 1990. – 

128 с. 

146. Загоруйко Н. Літературно-естетичний дискурс таборового епістолярію 

українських шістдесятників : дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / 

Наталія Анатоліївна Загоруйко. – Кам’янець-Подільський : [б. в.], 

2012. – 195 с. 

147. «Загублено ключ до Шевченкової творчості» : [інтерв’ю 

М. Сидоржевського з Є. Сверстюком] // Літературна Україна. – 2008. – 

11 груд. – С. 8. 

148. Заїка Т. Індивідуалістичні мотиви в творчості Лесі Українки / Тетяна 

Заїка // Наукові записки [Національного ун-ту «Острозька академія»]. 

Сер. Філософія. – 2013. – Вип. 13. – С. 30–34. 

149. Затонский Д. Сцепление жанров (место автобиографии, мемуаров, 

дневника в становлении и жизни современного романа) / 



374 

Д. В. Затонский // Жанровое своеобразие прозы Запада. – К. : Наук. 

думка, 1989. – С. 4–58. 

150.  Захаров Б. Нарис історії дисидентського руху в Україні (1956–1987) / 

Борис Захаров ; Харківська правозахисна група. – Харків : Фоліо, 

2003. – 144 с. 

151.  Зверев А. Голоса эпохи. Документальная проза: специфика и 

возможности / А. Зверев // Литературное обозрение. – 1985. – № 12. – 

С. 6–13. 

152. Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості / Володимир 

Здоровега. – Львів : ПАЇС, 2004. – 268 с. 

153.  Зенкин С. Жития великих еретиков : Фигуры Иного в литературной 

биографии / Сергей Зенкин // Иностранная литература. – 2000. – № 4. 

– С. 123–139. 

154.  Зеновія Франко (1925–1991) : Статті. Спогади. Матеріали / упоряд. і 

наук. ред. М. А. Вальо. – Львів : Львівська наук. біб-ка 

ім. В. Стефаника, 2003. – 368 с. : фотоіл. 

155. Зінкевич О. Щоденник : 1948–1949, 1967–1968, 1971–1976 / Осип 

Зінкевич ; передм. Н. Ксьондзик. – К. : Смолоскип, 2016. – 498 с. 

156. Ибрагимова С. Игровой заголовок как зона формирования оценки : на 

материале заголовков дагестанских русскоязычных еженедельников : 

автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 – русский язык / Сабина 

Забидовна Ибрагимова. – Махачкала : [б. в.], 2010. – 23 с.  

157. Источниковедение истории СССР ХІХ – начала ХХ в. / под ред. 

А. Федосова, И. Астафьева, И. Кальченко. – М. : Изд. Московского ун-

та, 1970. – 470 с. 

158. Источниковедение истории СССР : учебн. / под ред. И. Ковальченко. – 

М. : Высш. шк., 1981. – 496 с.  

159. Іван Драч: «Загребельний працював, як скажений комбайн, 

продукуючи роман за романом» [Ел. ресурс] : [інтерв’ю з 

письменником Іваном Драчем] / вела Галина Гузьо. – Реж. доступу : 



375 

http://archive.wz.lviv.ua/articles/71377. – Назва з екрану. – Дата 

звернення: 21.11.2014. 

160. Іванисенко В. Животрепетна наша історія: Шістдесятництво: родовід і 

доба / Віктор Іванисенко // Київ. – 1998. – № 1-2. – С. 94–100. 

161. Іваничук Є. Холодне небо Півночі : повість-спогад, документальні 

хроніки, спогади / Євген Іваничук. – Львів : Піраміда, 2010. – 328 с. 

162. Іваничук Р. Дороги вольні і невольні : Спогади і медитації / Роман 

Іваничук. – Львів : Просвіта, 1999. – 575 с. 

163. Іваничук Р. З моїх марґіналій: над старими листами / Роман Іваничук 

// Кур’єр Кривбасу. – 1999. – № 5. – С. 74–99; № 6. – С. 102–128. 

164. Іваничук Р. Минувшину згадують, дбаючи про майбутнє. Роздуми над 

романом П. Загребельного «Я, Богдан» / Роман Іваничук // Жовтень. – 

1984. – № 1. – С. 112–117. 

165. Іваничук Р. Моя кунсткамера / Роман Іваничук. – Львів : Срібне слово, 

2009. – 252 с. 

166. Іваничук Р. Нещоденний щоденник / Роман Іваничук. – Львів : 

Літопис, 2005. – 216 с. 

167. Іванюк Б. Жанрологічний словник : Лірика / Б. П. Іванюк. – Чернівці : 

Рута, 2001. – 92 с. 

168. Івасюк М. Елегії для сина: поезії / Михайло Івасюк. – Ужгород : 

Карпати, 1991. – 90 с. 

169. Івасюк М. Монолог перед обличчям сина : повість / Михайло Івасюк // 

Жовтень. – 1988. – № 9. – С. 19–60; № 10. – С. 18–63. 

170.  Ігнатів Н. Жанрові пошуки художньої документалістики 1970–90 рр. : 

автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.06 / Надія Євгенівна Ігнатів. 

– Дніпропетровськ : [б. в.], 1998. – 18 с.  

171. Ізгой. Віктор Некрасов у спогадах сучасників. – К. : Дух і Літера, 

2014. – 208 с. : фотоіл. 

172. Іллєнко Ю. Юрка Іллєнка Доповідна Апостолові Петру. Автопортрет 

альтер его (себе іншого) внатурє. Роман-хараман у 3 кн. / Юрій 



376 

Іллєнко. – Тернопіль : Богдан, 2008. – Кн. 1. – 704 с.; Кн. 2: 

Межикнижжя. Юрка Іллєнка доповідна Апостолові Петру. 

Автопортрет альтер его ексяничара-чернетки, фрагменти щоденників, 

ескізи життя і фільмів, пошуки портретування Богів і Людей наосліп. 

– 240 с.; Кн. 3. – 672 с. 

173. Ільків А. Жанр щоденника в українській літературі другої половини 

ХХ – початку ХХІ століть : автореф. дис. … канд. філол. наук : 

10.01.01 / Анна Володимирівна Ільків. – Івано-Франківськ : [б. в.], 

2008. – 20 с. 

174. Ільків А. Інтимний дискурс письменницького епістолярію другої 

половини ХІХ – початку ХХ століть : монографія / Анна Ільків. – 

Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. – 372 с.  

175. Ільницький М. Драма без катарсису. Сторінки літературного життя 

Львова другої половини ХХ століття / Микола Ільницький. – Львів : 

Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2003. – Кн. 2. – 256 с. 

176. Ільницький М. Літературний Львів і шістдесятництво / Микола 

Ільницький // Дзвін. – 2002. – № 10. – С. 109–120. 

177. Іноземці про українських політв’язнів : спогади / упоряд. О. Голуб ; 

передм. Є. Сверстюка. – К. : Смолоскип, 2013. – 736 с. 

178. Іщенко М. Доповідна записка відділу культури ЦК Компартії України 

про деяких членів Спілки письменників України / М. Іщенко // Київ. – 

1994. – № 2. – С. 125–127. 

179. Казакова Л. Эпиграфы-комплексы в системе «автор-эпиграф-текст» на 

примере отдельных произведений американской литературы ХХ века / 

Л. Н. Казакова // Известия Юго-Западного гос. Ун-та. Серия 

Лингвистика и педагогика. – 2013. – № 3. – С. 37–44. 

180. Калинець І. Попід Золоті Ворота : зібр. творів : у 8 т. / Ірина Калинець. 

– Львів : Сполом, 2013. – Т. 8, кн. 1 : Документи та біографічні 

матеріали. – 384 с.; 2014. – Т. 8, кн. 2 : Інтерв’ю 1987–2012 рр. – 296 с. 



377 

181. Кардин В. Сегодня о вчерашнем: Мемуары и современность / 

В. С. Кардин. – М. : Просвещение, 1961. – 192 с. 

182. Касперський Е. Література. Теорія. Методологія / Едвард Касперський 

// Література. Теорія. Методологія : / упор. і наук. ред. Д. Уліцької ; 

пер. з пол. С. Яковенка. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2006. – С. 9–37. 

183. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960–80-х 

років / Георгій Касьянов. – К. : Либідь, 1995. – 224 с. 

184.  Катанян В. О сочинении мемуаров / В. Катанян // Новый мир. – 1964. 

– № 5. – С. 227–236.  

185. Киридон А. Усна історія у просторі конструювання минулого / 

А. М. Киридон // Національна та історична пам’ять : зб. наук. пр. / 

Укр. ін.-т національної пам’яті. – К., 2012. – Вип. 3. – С. 158–170. 

186.  Кириллова Е. Мемуаристика как метажанр и ее жанровые 

модификации (на материале мемуарной прозы русского зарубежья 

первой волны) : автореф. дисс. … канд. филол. наук: 10.01.01 – 

русская литература / Екатерина Леонидовна Кириллова. – 

Владивосток : [б. в.], 2004. – 22 с. 

187. Кириченко С. Люди не зі страху. Українська сага : спогади / Світлана 

Кириченко ; передн. сл. Ю. Бадзя. – К. : Смолоскип, 2013. – 920 с. 

188. Кириченко С. Птах піднебесний (Спогади про Василя Стуса) / 

Світлана Кириченко // Дніпро. – 1998. – № 1–2. – С. 64–123. 

189. Кіраль С. «… Зробити щось корисне для свого рідного народу»: з 

епістолярної спадщини Івана Чендея : монографія / Сидір Кіраль. – 

Київ ; Ніжин : Лисенко М. М., 2013. – 211 с.  

190. Кісь О. Усна історія : становлення, проблематика, методологічні 

засади / Оксана Кісь // Україна модерна. – Львів ; К., 2007. – Ч. 11. – 

С. 7–21. 

191. Климончук О. Загребельний став цілою добою української літератури 

[Ел. ресурс] : [інтерв’ю-некролог з Миколою Жулинським, Іваном 



378 

Дзюбою, Володимиром Яворівським ; 05.02.2009] / Оксана 

Климончук. – Реж. доступу : http://www.unian.ua/politics/187846-

zagrebelniy-stav-tsiloyu-doboyu-ukrajinskoji-literaturi.html. – Назва з 

екрану. – Дата звернення: 21.11.2014. 

192.  Климчук О. «Я єсмь...» Художник Іван Марчук, провидець і 

подорожній : есей-біографія / Олександр Климчук. – К. : Укр. 

письменник, 2012. – 572 с. 

193. Ковалів Ю. Жанрово-стильові модифікації в українській літературі : 

монографія / Ю. І. Ковалів. – К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2012. – 191 с. 

194. Кожина Н. Заглавие художественного произведения: структура, 

функции, типология : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 10.02.04 – 

германские языки / Н. А. Кожина. – М. : [б. в.], 1986. – 20 с. 

195. Колошук Н. Табірна проза в парадигмі постмодернізму : монографія / 

Надія Колошук. – Луцьк : Вежа, 2006. – 500 с. 

196. Колошук Н. Табірна проза як літературний феномен ХХ століття (на 

матеріалі української, російської, білоруської та польської літератур). 

: дис. ... докт. філол. наук : 10.01.01; 10.01.03 / Колошук Надія 

Георгіївна. – К. : [б. в.], 2007. – 444 с.  

197. Колядич Т. Воспоминания писателей. Проблемы поэтики жанра / 

Т. М. Колядич. – М. : Мегатрон, 1998. – 276 с. 

198. Комар Б. Стенограма обговорення поезії М. Вінграновського і 

В. Симоненка / передм. Б. Комара // Сом М. З матір’ю на самоті / 

Микола Сом. – К. : Смолоскип, 2005. – С. 101–102. 

199.  Концевич Є. Дві криниці : оповідання, новели, етюди, спогади / Євген 

Концевич. – К. : Дніпро, 1990. – 191 с. 

200. Копелев Л. Хранить вечно : в 2 т. / Лев Копелев. – Харків : Права 

людини, 2011. – Кн. 1, Ч. 1–4. – 370 с.; Кн. 2, Ч. 5–7. – С. 377–787 : 

фото. 



379 

201. Копистянська Н. Жанр, жанрова система у просторі 

літературознавства : монографія / Н. М. Копистянська. – Л. : ПАІС, 

2005. – 368 с.  

202.  Кораллов М. Опыт нажитый, опыт осознанный / М. Кораллов // 

Вопросы литературы. – 1974. – № 4. – С. 46–62. 

203.  Кореневич Л. Як по струні безодню… Кілька особистих сторінок до 

біографії шістдесятництва / Леонід Кореневич ; передм. Є. Гуцала. – 

К. : Смолоскип, 2004. – 260 с. 

204. Корогодський Р. Брама світла. Батьки / Роман Корогодський ; ред. 

рада: В. Шевчук та ін. ; вст. ст. І. Грабовської ; худ. оформ. 

С. Якутовича. – К. : Гелікон, 2004. – 472 с. 

205.  Корогодський Р. Брама світла: Шістдесятники / Роман Корогодський ; 

упоряд. М. Коцюбинська, Н. Кучер, О. Сінченко. – Львів : Вид-во 

Українського Католицького Ун-ту, 2009. – 656 с. 

206.  Коротич В. Береги океану: подорожні нариси / Віталій Коротич. – К. : 

Дніпро, 1981. – 485 с. 

207.  Коротич В. Двадцать лет спустя : [мемуары] / В. А. Коротич. – М. : 

Огонек : Терра-Книжный клуб, 2008. – 32 с. 

208. Коротич В. Уходящая натура, или Двадцать лет спустя : 

[воспоминания] / Виталий Коротич. – К. : Кручі Дніпра, 2011. – 

215 с. : фотоіл. 

209. Коротич В. Цілком особисто. Приватні листи до Дмитра Кременя / 

Віталій Коротич ; упоряд. та передм. Т. Д. Кременя. – Харків : Фоліо, 

2011. – 411 с. 

210.  Косухкин С. За достоверность документально-художественных 

изданий / С. Я. Косухкин, В. В. Малиновский // Вопросы истории. – 

1976. – № 1. – С. 19–32. 

211. Костюк Г. Зустрічі і прощання : спогади : у 2 кн. / Григорій Костюк. – 

К. : Смолоскип, 2008. – Кн. 1. – 720 с.; Кн. 2. – 512 с. 



380 

212. Коцур В. Резолюція учасників міжнародного науково-методичного 

семінару «Усна історія: теорія і практика – 2009» (м. Переяслав-

Хмельницький, 15–16 трав. 2009 р.) / В. П. Коцур // Наукові записки з 

усної історії : зб. наук. ст. – Переяслав-Хмельницький, 2010. – С. 217–

218. 

213. Коцюбинська М. Вітер з України і наші екзистенційні зусилля / 

Михайлина Коцюбинська. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2005. – 30 с.  

214. Коцюбинська М. Гідна пам’яті і пошани / Михайлина Коцюбинська // 

Слово і час. – 2008. – № 12. – С. 32–33. 

215. Коцюбинська М. «Двоє слів» про поета / Михайлина Коцюбинська // 

Літературна Україна. – 1998. – 15 січ. – С. 5. 

216. Коцюбинська М. «Зафіксоване і нетлінне». Роздуми про епістолярну 

творчість / Михайлина Коцюбинська. – К. : Дух і Літера, 2001. – 300 с. 

217. Коцюбинська М. Історія, оркестрована на людські голоси. 

Екзистенційне значення художньої документалістики для сучасної 

української літератури. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 

2008. – 70 с. 

218. Коцюбинська М. Книга споминів / Михайлина Коцюбинська. – 

Харків : Акта, 2006. – 287 с. 

219. Коцюбинська М. Література факту: між «великою» і «малою» зонами 

/ Михайлина Коцюбинська // Березіль. – 2006. – № 9. – С. 157–173. 

220. Коцюбинська М. Мої обрії : в 2 т. / Михайлина Коцюбинська. – К. : 

Дух і Літера, 2004. – Т. 1. – 336 с.; Т. 2. – 386 с. 

221. Коцюбинська М. Моральний імператив і виклики часу : промова на 

випускних урочистостях в Українському Католицькому Університеті / 

Михайлина Коцюбинська. – Львів : Вид-во Українського 

Католицького Ун-ту. – 2004. – 32 с. 



381 

222. Коцюбинська М. Перегук душ. Василь Стус про Володимира 

Свідзінського / Михайлина Коцюбинська // Слово і час. – 1991. – № 5. 

– С. 3–4. 

223. Коцюбинська М. Тичинин кларнет / М. Коцюбинська // З любов’ю і 

болем: спогади про Павла Тичину : зб., присв. 75-річчю Уманського 

держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. – К. : Міленіум, 2005. – С. 3–8.  

224. Кошелівець І. Розмови в дорозі до себе: фрагменти спогадів та інше / 

Іван Кошелівець ; післям. О. Микитенка. – 2-е вид., випр. і допов. – 

К. : Ред. журн. «Всесвіт», 1994. – 320 с. 

225. Кржижановский С. Поэтика заглавий / С. Д. Кржижановский. – М. : 

Никитинские субботники, 1931 . – 32 с. 

226.  «Круглый стол»: Мемуары на сломе эпох / М. Ардов, Г. Бакланов, 

П. Басинский, А. Битов, А. Борщаговский, К. Ваншенкин, 

С. Гандлевский, Э. Герштейн и др. // Вопросы литературы. – 1999. – 

№ 1. – С. 3–55. 

227.  «Круглый стол»: Мемуары на сломе эпох / И. Шайтанов, 

Н. Анастасьев, Ю. Овсянников, В. Кардин, М. Кораллов, Н. 

Щербакова, С. Алексиевич // Вопросы литературы. – 2000. – № 1. – 

С. 3–43. 

228. Кудряшова А. Жанр литературной биографии / А. Кудряшова // 

Вопросы литературы. – 1972. – № 9. – С. 190–194.  

229. Кузнецов В. Етико-естетична максима епістолярію Василя Стуса : 

дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Володимир 

Олександрович Кузнєцов. – К. : [б. в], 2010. – 212 с. 

230. Кузьменко В. Письменницький епістолярій в українському 

літературному процесі 20–50-х років ХХ ст. / В. І. Кузьменко. – К. : 

Просвіта, 1998. – 305 с. 

231. Кузьменко В. Письменницький епістолярій в українському 

літературному процесі 20–50 рр. ХХ століття : автореф. дис. ... докт. 



382 

філол. наук : 10.01.01 / Кузьменко Володимир Іванович. – К. : [б. в.], 

1999. – 34 с. 

232. Кузьменко В. Письменницький епістолярій в українському 

літературному процесі 20-50 рр. ХХ століття : дис ... докт. філол. наук 

: 10.01.01 / Кузьменко Володимир Іванович. – К. : [б. в.], 1999. – 355 с.  

233. Кузьмина Н. Интертекст и его роль в процессах эволюции 

поэтического языка / Н. А. Кузьмина. – Екатеринбург : Изд-во УрГУ ; 

Омск : Омск. гос. ун-т, 1999. – 268 с.  

234. Кузякіна Н. Автопортрет: Н. Кузякіна / Н. Кузякіна // Слово і час. – 

1990. – № 6. – С. 65–68. 

235. Кузякіна Н. «Навіть втрата мови не означає загибелі народу» / 

Н. Кузякіна // Україна. – 1989. – № 35. – С. 3–5. 

236. Кузякина Н. Театр на Соловках. 1923–1937 / Наталья Кузякина. – 

СПб. : Дмитрий Буланин, 2009. – 176 с.  

237. Кульчицький А. 212 світанків з Миколою Вінграновським : спогади 

про незабутнього великого Українця / Анатолій Кульчицький. – Біла 

Церква : ТОВ Білоцерків-друк, 2011. – 144 с. 

238. Лазарук М. Микола Вінграновський: Степовий Сварог : есе про 

незабутні мандри Україною з Миколою Вінграновським / Микола 

Лазарук. – Харків : Фоліо, 2009. – 192 с. 

239. Ламзина А. Заглавие литературного произведения / А. В. Ламзина // 

Русская словесность. – 1997. – № 3. – С. 75–80. 

240.  Левицкий Л. Где же предел субъективности? / Л. Левицкий // 

Вопросы литературы. – 1974. – № 4. – С. 10–115. 

241.  Лежён Ф. В защиту автобиографии : эссе разных лет / Филипп 

Лежён ; пер. с фр. и вступ. Б. Дубина // Иностранная литература. – 

2000. – № 4. – С. 108–122. 

242. Лейдерман Н. Движение времени и законы жанра : Жанровые 

закономерности развития советской прозы в 60–70-е годы / 



383 

Н. Лейдерман. – Свердловск : Средне-Уральское кн. изд-во, 1982. – 

256 с. 

243. Лейдерман Н. Теория жанра : науч. изд. / Ин-т филол. исследований и 

образовательных стратегий «Словесник» УрО РАО ; Урал. гос. пед. 

ун-т / Н. Л. Лейдерман. – Екатеринбург : Изд-во Уральского гос. пед. 

ун-та, 2010. – 904 с.  

244. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / за ред. 

А. Волкова. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 636 с. 

245. Лесів Я. Мій хрест – в руках його нестиму / о. Ярослав Лесів. – Івано-

Франківськ : Нова Зоря, 2004. – 160 с. : фотоіл. 

246. Лесів Я. Сніг без ґрат : поезія, епістолярій, публіцистика, спогади, 

документи / Ярослав Лесів ; укл. О. В. Сокульська ; худож. 

С. Я. Ковика-Алієв. – К. : Смолоскип, 2014. – 784 с. 

247. Литература, документ, факт // Иностранная литература. – 1966. – № 8. 

– С. 178–207. 

248.  Литература. Документ. Факт : материалы дискуссии // Иностранная 

литература. – 1976. – № 8. – С. 24–98. 

249. Лицар неабсурдних ідей Борис Антоненко-Давидович : зб. споминів, 

листів і малодоступних творів / за ред. Л. Залеської-Онишкевич. – 

[б. м.] : Біб-ка журн. «Час», 1994. – 224 с. 

250. Лицар нескореного духу. Спогади про Євгена Концевича / ред.-

упоряд. Г. Цимбалюк. – Житомир : ФОП «Євенок О. О.», 2014. – 

357 с. 

251.  Лищенко О. Від імені покоління (Про Василя Симоненка) / Олекса 

Лищенко. – К. : Акцент, 2004. – 176 с. 

252. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодернизма / Жан-Франсуа Лиотар ; 

пер. с фр. Н. А. Шматко. – М. : Ин-т эксперимент. социологии ; СПб. : 

Алетейя, 1998. – 160 с. 

253. Лісовий В. Спогади. Поезії / Василь Лісовий ; упоряд. Н. Вельбовець, 

В. Лісова, Л. Туровець-Лісова. – К. : Смолоскип, 2014. – 664 с.  



384 

254.  Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / [aвт.-уклад. Ю. І. Ковалів]. – 

К. : Академія, 2007. – Т. 1: А (аба)–Л (лямент). – 608 с.; Т. 2: М 

(Маадай-Кара)–Я (я-форма). – 624 с. – (Енциклопедія ерудита). 

255. Лотман Ю. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – 

история / Ю. М. Лотман. – М. : Языки русской культуры, 1996. – 

464 с. 

256. Лотман Ю. Культура и взрыв / Ю. М. Лотман. – М. : Гнозис ; 

Прогресс, 1992. – 272 с. 

257. Лотман Ю. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман. – М. : 

Искусство, 1970. – 384 с. 

258. Лукина М. Технология интервью : учеб. пособ. для вузов / Мария 

Лукина. – 2-е изд., доп. – М. : Аспект Пресс, 2008. – 192 с. 

259. Лук’яненко Л. З часів неволі: Сосновка-7 / Левко Лук’яненко. – К. : 

МАУП, 2005. – 528 с. : фотоіл.  

260. Лук’яненко Л. З часів неволі. Кн. друга / Левко Лук’яненко. – К. : 

МАУП, 2007. – 368 с. : фотоіл.  

261. Лук’яненко Л. З часів неволі. Кн. третя : Спогади і роздуми / Левко 

Лук’яненко. – К. : Світлиця, Східна проекція, 2009. – 448 с. : фотоіл. 

262. Лук’яненко Л. З часів неволі. Кн. четверта : Країна Моксель / Левко 

Лук’яненко. – К. : Фенікс, 2010. – 520 с. : фотоіл. 

263. Лук’яненко Л. З часів неволі. Кн. п’ята : Одержимі. – К. : Тамподек 

ХХІ, 2012. – 647 с. : фотоіл. 

264. Лук’яненко Л. Сповідь у камері смертника / Левко Лук’яненко. – Вид. 

2-ге, доп. – К. : Преса України, 2006. – 144 с. 

265. Лук’яненко Л. Хто ж такий Олекса Тихий? / Левко Лук’яненко. – 

Дружківка : [б. в], 2009. – Кн. 2. – 40 с. 

266. Луцький Ю. Листування з Євгеном Сверстюком / Юрій Луцький. – 

Балтимор ; Торонто : Смолоскип, 1992. – 89 с. 



385 

267. Лютая А. Современный газетный заголовок: структура, семантика, 

прагматика : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 – русский 

язык / Анна Алексеевна Лютая. – Волгоград, [б. в.], 2008. – 20 с. 

268. Мазоха Г. Жанрово-стильові модифікації українського 

письменницького епістолярію другої половини ХХ ст. : автореф. дис. 

… докт. філол. наук : 10.01.01 / Галина Степанівна Мазоха. – К. : 

[б. в.], 2007. – 35 с. 

269. Мазоха Г. Жанрово-стильові модифікації українського 

письменницького епістолярію другої половини ХХ століття : дис. … 

докт. філол. наук : 10.01.01 / Галина Степанівна Мазоха. – К. : [б. в.], 

2007. – 395 с. 

270. Мазоха Г. Письменницький епістолярій як теоретико-літературна 

проблема / Г. Мазоха // Київська старовина. – 2004. – № 1. – С. 105–

110. 

271. Мазоха Г. Український письменницький епістолярій другої половини 

ХХ століття: жанрово-стильові модифікації : монографія / 

Г. С. Мазоха. – К. : Міленіум, 2006. – 344 с. 

272. Манн Ю. К спорам о художественном документе / Ю. Манн // Новый 

мир. – 1968. – № 8. – С. 224–254. 

273. Маринович М. Вибране : у 6 т. / Мирослав Маринович ; упоряд., ред. 

Л. Маринович. – Львів : Вид-во Українського Католицького Ун-ту, 

2010. – Т. 1 : Автобіографічні та ранні твори. Листи. – 464 с.; Т. 2 : 

Постаті друзів. Дрогобицькі репортажі. Дорожні замальовки. – 464 с. : 

фотоіл. 

274. Маринович М. Всесвіт за колючим дротом: Спогади і роздуми 

дисидента. – Львів : Вид-во Українського Католицького Ун-ту, 2016. – 

516 с. 

275. Маринович М. Листи з волі / М. Маринович, С. Глузман, З. Антонюк. 

– К. : Сфера, 1999. – 400 с. 



386 

276.  Маркова О. Литературный портрет в системе биографических 

жанров : монография / О. В. Маркова. – Хабаровск : Изд-во ДВГУГС, 

2007. – 416 с. 

277. Мартич Ю. Довга, довга весна (В гостях у Максима Рильського) : 

біогр. повість / Юхим Мартич. – К. : Рад. письменник, 1969. – 245 с. 

278. Мартич Ю. Друзі завжди з тобою : розповіді про незабутнє / Юхим 

Мартич. – К. : Держлітвидав, 1962. – 326 с. 

279. Мартич Ю. Зустрічі без прощань: біогр. розповіді / Юхим Мартич. – 

К. : Дніпро, 1970. – 468 с. 

280. Мартич Ю. ...І стежка до криниці : розповіді про зустрічі / Юхим 

Мартич. – К. : Рад. письменник, 1971. – 308 с. 

281.  Мартич Ю. На вишиваних рушниках : біографічні повісті і нариси / 

Юхим Мартич. – К. : Рад. письменник, 1967. – 312 с. 

282.  Мартич Ю. У майстерні біографій : роздуми над книгами спогадів / 

Юхим Мартич // Вітчизна. – 1966. – № 12. – С. 190–194. 

283. Марченко В. Вірити – і тільки / Валерій Марченко. – Дрогобич : Коло, 

2005. – 72 с. 

284. Марченко В. Листи до матері з неволі / Валерій Марченко ; упоряд. 

Н. Марченко. – К. : Фундація ім. О. Ольжича, 1994. – 500 с. 

285.  Марченко В. Творчість і життя / Валерій Марченко ; упоряд.: 

Н. Смужаниця-Марченко, Н. Кочан. – К. : Сфера, Дух і Літера, 2001. – 

536 с. 

286.  Маршал Вінграновський. Книга про поета (спогади, есеї, листи, 

інтерв’ю) / передм., упорядкув. П. Вольвача. – К. : Ярославів Вал, 

2011. – 480 с. 

287. Маслюченко Г. Художні мемуари та автобіографічна повість в 

українській літературі 90-х років ХХ століття : дис. … канд. філол. 

наук : 10.01.01 / Галина Олександрівна Маслюченко. – 

Дніпропетровськ : [б. в.], 2003. – 212 с. 



387 

288.  Матвіюк К. І ми цей шлях пройшли (спогади, свідчення, оцінки 

подій) / Кузьма Матвіюк ; Харківська правозахисна група. – Харків : 

Права людини, 2010. – 500 с. 

289.  Матінка Ніна. Спогади про Ніну Михайлівну Марченко (Смужаницю) 

/ упор.: А. Горбаль, Н. Пуряєва. – К. : Смолоскип, 2013. – 240 с. 

290.  Машинский С. О мемуарно-автобиографическом жанре / 

С. Машинский // Вопросы литературы. – 1960. – № 6. – С. 129–145. 

291. Мегилл А. История и память: за и против / Алан Мегилл // Философия 

и общество. – 2005. – № 2. – С. 132–165. 

292. Мельник Г. Основы творческой деятельности журналиста / 

Г. С. Мельник, А. Н. Тепляшина. – СПб. : Питер, 2006. – 272 с. 

293. Мельничук Б. «Інтелігент з мужицькими руками», до 90-річчя від дня 

народження Михайла Івасюка / Богдан Мельничук // Дзвін. – 2007. – 

№ 11–12. – С. 145–156. 

294.  Мережинская А. Мемуарно-автобиографическая проза 70-х годов. 

Проблематика и поэтика : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 

10.01.02 – советская лит-ра / А. Ю. Мережинская. – К. : [б. в.], 1981. – 

24 с. 

295. Мережинская А. Особенности композиции мемуарно-

автобиографических произведений / А. Ю. Мережинская // Вопросы 

русской литературы. – 1988. – № 2 (52). – С. 116–123. 

296. Мережинская А. Повествователь в современной мемуарно-

автобиографической прозе / А. Ю. Мережинская // Вопросы русской 

литературы. – 1984. – № 1 (43). – С. 102–108. 

297.  Мережинская А. Эстетическая организация материала в современных 

писательских мемуарах / А. Ю. Мережинская // Вестник Киевского 

ун-та. Украинская филология. – 1980. – Вып. 22. – С. 26–35. 

298. Мережинська Г. Деякі підсумки вивчення мемуарно-автобіографічної 

прози / Г. Ю. Мережинська // Рад. літературознавство. – 1986. – № 10. 

– С. 43–49. 



388 

299. Местаргази Е. Литература нон-фикшен / non-fiction : 

экспериментальная энциклопедия. Русская версия / Е. Г. Местаргази. – 

М. : Совпадение, 2007. – 327 с. 

300.  Меч і мисль: творчість Романа Іваничука у національних вимірах 

української культури : зб. наук. пр. Серія Українська філологія : 

Школи, постаті, проблеми. – Львів ; Ужгород : Ґражда, 2009. – 336 с. 

301.  Михайлина Коцюбинська: «Бути собою» : біобібліограф. нарис. – К. : 

[б. в.], 2005. – 60 с. 

302. Михеев М. Дневник как эго-текст (Россия, ХIХ, ХХ) / Михаил 

Михеев. – М. : Водолей Publishers, 2007. – 264 с. 

303.  Мишуков О. Мемуаристика декабристов : монография / 

О. В. Мишуков. – К. : [б. в.], 1996. – 216 с. 

304.  Міжнародний біографічний словник дисидентів країн Центральної та 

Східної Європи й колишнього СРСР. – Харків : Права людини, 2006. – 

Т. 1 : Україна, ч. 1. – 516 с. 

305.  Міжнародний біографічний словник дисидентів країн Центральної та 

Східної Європи й колишнього СРСР. – Харків : Права людини, 2006. – 

Т. 1 : Україна, ч. 2. – 504 с. 

306. Монакова И. Объективирующая функция времени в жанре мемуаров / 

И. Ф. Монакова // Филологические науки. – 1974. – № 3. – С. 3–15. 

307. Моренець В. На відстані серця : літ.-критич. статті, нариси, есе / 

Володимир Моренець. – К. : Рад. письменник, 1996. – 240 с. 

308. Моренець В. Борис Олійник : нарис творчості / Володимир Моренець. 

– К. : Дніпро, 1987. – 187 с. 

309. Мороз Л. З любові й доброти (Григір Тютюнник) / Лариса Мороз. – 

К. : Рад. письменник, 1984. – 182 с. 

310.  Мороз Р. Проти вітру. Спогади дружини українського політв’язня / 

Раїса Мороз. – Харків : Права людини, 2012. – 288 с. : фотоіл. 



389 

311.  Морозова Л. Письменницький епістолярій у системі літературних 

жанрів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Людмила 

Іванівна Морозова. – К. : [б. в.], 2007. – 24 с. 

312. На полі чести : у 2 кн. – К. : Кліо, 2015. – Кн. 2 : Наш сучасник Євген 

Сверстюк / Упоряд. В. Овсієнко. – 600 с. : фотоіл. 

313.  Наєнко М. Вечірні світанки : Берибіське Гуляйполе, «Від Києва до 

Лубен» і літературні візії : літ.-худож. вид. / Михайло Наєнко. – К. : 

Просвіта, 2015. – 568 с. : фотоіл. 

314. Наєнко М. Мемуари як історія сучасника / Михайло Наєнко // 

Дивослово. – 2003. – № 11. – С. 17–19. 

315. Наєнко М. Українське літературознавство: школи, напрями, тенденції 

/ М. Наєнко. – К. : ВЦ «Академія», 1997. – 320 с. 

316. Наєнко М. Шістдесятництво: в історії і в сучасності / Михайло Наєнко 

// Літературна Україна. – 2008. – 7 серп. – С. 5; 14 серп. – С. 5; 21 серп. 

– С. 5; 28 серп. – С. 5; 4 верес. – С. 5; 11 верес. – С. 5.  

317.  Наш Лукаш: у 2 кн. / упоряд. Л. Череватенко. – К. : Вид. дім «Києво-

Могилянська академія», 2009. – Кн. 1. – 639 с.; 2011. – Кн. 2. – 639 с. 

318. Не відлюбив свою тривогу ранню… Василь Стус – поет і людина : 

спогади, статті, листи, поезії / упоряд. Орач (Комар) О. – К. : Укр. 

письменник, 1993. – 400 с. 

319.  Не відступлюся! : До 100-річчя Оксани Яківни Мешко [документи, 

листи, інтерв’ю] / упоряд. В. Овсієнко, О. Сергієнко ; худ.-оформ. 

Б. Є. Захаров ; Харківська правозахисна група. – Харків : Права 

людини, 2005. – 344 с. 

320. Невигадане. Усні історії остарбайтерів / авт.-упорядн., ред., вступ. ст. 

Г. Грінченко. – Харків : Райдер, 2004. – 236 с. 

321. Неживий О. Життя у слові: Джерелознавча проблематика творчості 

Григора Тютюнника : монографія / Олексій Неживий. – К. : Академія, 

2014. – 224 с. 



390 

322. Нельсон К. Источники автобиографических воспоминаний / 

К. Нельсон // Когнитивная психология памяти / под ред. У. Найссера, 

А. Хаймена / Кетрин Нельсон. – СПб. ; М., 2005. – С. 398–411. 

323. Нецензурний Стус : у 2 ч. / упоряд. Б. Підгірного. – Тернопіль : 

Підручники і посібники, 2002. – Ч. 1. – 336 с.; 2003. – Ч. 2. – 320 с. 

324. Николаев С. Объем и лингвистический статус билингвемы / 

С. Г. Николаев // Николаев С. Феноменология билингвизма в 

творчестве русских поэтов. – Ростов-на-Дону : Старые русские, 2004. 

– Ч. 1: Теоретические основы изучения иноязычия в поэзии. Гл. 2. – 

С. 117–141. 

325. Нямцу А. Поэтика традиционных сюжетов / Анатолий Нямцу. – 

Черновцы : Рута, 1999. – 176 с.  

326. Обертас О. Український самвидав: літературна критика та 

публіцистика (1960-і – початок 1970-х) / Олесь Обертас ; передм. 

М. Коцюбинської ; післям. О. Зінкевича. – К. : Смолоскип, 2010. – 

300 с. 

327.  Обязанности свидетеля, права художника. Обсуждаем проблемы 

мемуарной  литературы // Вопросы литературы. – 1974. – № 4. – 

С. 45–131. 

328. Овсієнко В. Василь Стус у віддзеркаленнях : спогади Василя Овсієнка 

про Василя Стуса / Василь Овсієнко ; упоряд. Оксани Дворко. – 

Полтава : [б. в.], 2007. – 191 с. 

329. Овсієнко В. Музей у Кучино – совість Росії / Василь Овсієнко // 

Овсієнко В. Світло людей : мемуари та публіцистика : у 2 кн. – Харків 

: Харківська правозахисна група ; К. : Смолоскип, 2005. – Кн. 1. – 

С. 284–289. 

330.  Овсієнко В. Світло людей : мемуари та публіцистика : у 2 кн. / Василь 

Овсієнко. – 2-ге видання, доп. – Харків : Харківська правозахисна 

група ; К. : Смолоскип, 2005. – Кн. 1. – 352 с.; Кн. 2. – 352 с. 



391 

331. Одержимість : інтерв’ю Юрія Зайцева з Ігорем Калинцем / вст. ст. 

Ю. Д. Зайцева. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН 

України, 2002. – 178 с. 

332. Оксана Мешко, козацька матір: Спогади. До 90-ліття з дня народж. / 

упоряд. В. Овсієнко. – К. : УРП, 1995. – 64 с. 

333.  Олекса Тихий: думки про рідний Донецький край : у 2 т. / упоряд. 

В. Овсієнко, М. Олійник, В. Півень, Є. Фіалко. – Донецьк : Донеччина, 

2012. – Т. 1. – 416 с.; Т. 2. – 368 с. : фотоіл. 

334. Орел Л. Ми просто йшли… : спогади / Лідія Орел, Леопольд Ященко ; 

упоряд. Л. Г. Орел, Л. І. Ященко. – Ніжин : Гідромакс, 2010. – 320 с. : 

фотоіл. 

335. Осадчий І. Три роки поруч : фотоальбом / Ігор Осадчий ; літ. записи та 

уклад. Т. Шолохової. – Черкаси : Сіяч, 1998. – 74 с. 

336.  Осадчий М. Більмо / Михайло Осадчий. – Львів : Каменяр, 1993. – 

254 с. 

337. Осип Зінкевич: Становлення «Смолоскипа» на Заході і в Україні. 

Ідеологічно-політичні протистояння української діаспори : розмова 

А. Миколаєнко з О. Зінкевичем // Смолоскип України. – 2014. – № 8 

(228). – С. 1.  

338. Павличко Д. Амбасадор : статті, виступи, інтерв’ю, документи / 

Дмитро Павличко. – К. : Основи, 2014. – 544 с. 

339. Павличко Д. Біля мужнього світла : літературно-критичні статті, 

спогади, виступи / Дмитро Павличко. – К. : Рад. письменник, 1988. – 

33 с. 

340. Павличко Д. Спогади / Дмитро Павличко. – К. : Ярославів Вал, 2015. – 

Т. 1. – 488 с. 

341. Павличко Д. 24 серпня 1991 року (спогад) / Дмитро Павличко. – К. : 

Літературна Україна, 2011. – 41 с. 



392 

342. Паласюк Г. Теорія «сродної праці» у контексті стоїчних пошуків 

щастя людини : автореф. дис. … канд. філос. наук : 09.00.05 / Галина 

Богданівна Паласюк. – Львів : [б. в], 1999. – 19 с. 

343. Пам’яті побратима [Некролог пам’яті Р. Корогодського] // 

Літературна Україна. – 2005. – 23 черв. – С. 8. 

344. Панченко В. Іван Дзюба – літературний стакер / Володимир Панченко 

// Київ. – 2001. – № 7–8. – С. 138–145. 

345. Панченко В. Кільця на древі / Володимир Панченко. – К. : Кліо, 2015. 

– 560 с.  

346. Панченко В. «Народу гілочка тернова…». Диптих про поезію Ліни 

Костенко / Володимир Панченко. – К. : Веселка, 2005. – 64 с. 

347. Папкина Д. Типы литературных аллюзий / Д. С. Папкина // Вестник 

Новгородского гос. ун-та. – 2003. – № 25. – С. 78–82. 

348. Пастушенко Т. Метод усної історії та усноісторичні дослідження в 

Україні / Тетяна Пастушенко // Історія України. – 2010. – № 17–18. – 

С. 10–15. 

349. Пахльовська О. Українські шістдесятники: філософія бунту / Оксана 

Пахльовська // Сучасність. – 2000. – № 4. – С. 65–84. 

350.  Перегук двох над безвістю : листування українського політв’язня 

Зіновія Красівського з членом Міжнародної Амністії американкою 

Айріс Акагоші / Л. Маринович, М. Маринович (упор. та приміт.). – 

Харків : Інарт, 1995. – 160 с. 

351. Пирожко С. Українські душі (телевізійні зустрічі з Євгеном 

Сверстюком) / Святослав Пирожко. – Луцьк : Терен, 2015. – 240 с. 

352. Письменник Роман Іваничук: «Тюрма мене оминула, але цькування 

тривало так довго, що я до того звик» [Ел. ресурс] : [інтерв’ю з 

Романом Іваничуком / розмовляв Василь Худицький ; 09.09.2013]. – 

Реж. доступу : http://gazeta.dt.ua/CULTURE/pismennik-roman-

ivanichuk-tyurma-mene-ominula-ale-ckuvannya-trivalo-tak-dovgo-scho-

ya-do-togo-zvik-_.html. – Назва з екрану. – Дата звернення: 21.11.2014. 



393 

353. Підпала Н. «…Є між нами на землі місток» : [про листи і самі листи 

дружини Володимира Підпалого – Ніли Підпалої до свого чоловіка] / 

Ніла Підпала // Кур’єр Кривбасу. – 2013. – № 287/288/289. – С. 241–

259. 

354. Підпалий В. Золоті джмелі : вибрані твори / упоряд. та прим. Ніли 

Підпалої / Володимир Підпалий. – К. : Твім інтер, 2011. – 560 с.  

355. Підпалий В. «Пізнай усе, не омини нічого…» : [листи В. О. Підпалого 

до друзів і знайомих] // Підпалий В. Золоті джмелі : вибрані твори / 

Володимир Підпалий ; упоряд. та прим. Н. Підпалої. – К. : Твім інтер, 

2011. – С. 345–347. 

356.  Пічкур Д. Біля Стусової криниці : статті та спогади / Дмитро Пічкур. 

– Вінниця : Континент-ПРИМ, 2002. – 68 с. 

357. Пішов у дорогу – за ластівками : спогади про Володимира Підпалого / 

упоряд.: Ніла Підпала, Олег Рарицький ; передм. Олега Рарицького, 

прим. Ніли Підпалої. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 

2011. – 496 с. 

358. Плахотнюк М. Коловорот : статті, спогади, документи / Микола 

Плахотнюк ; упоряд. та коментарі В. Чорновіл. – К. : Смолоскип, 

2012. – 510 с. : фотоіл. 

359. Плужник Є. Вибрані поезії / Євген Плужник. – К. : Рад. письменник, 

1966. – 260 с. 

360. Погребенников В. Заголовочный комплекс в американской военной 

газете: структура и функции : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 

10.01.10 – журналистика / В. И. Погребенников. – М. : [б. в.], 1977. – 

24 с. 

361.  «Поділля – його Єрусалим». Спогади про життя і творчість Євгена 

Пилиповича Гуцала / авт.-упоряд. М. Гуцало. – Вінниця : [Вінницька 

міська друкарня], 2008. – 287 с. 

362. Подлубнова Ю. Метажанры, мегажанры и другие жанровые 

образования в русской литературе / Ю. С. Подлубнова // Герменевтика 



394 

литературных жанров. – Ставрополь : Изд-во Ставроп. ун-та, 2007. – 

С. 293–298; [Эл. ресурс]. – Реж. доступа : http://www.proza.ru/ 

2006/01/20-111. – Название с экрана. – Дата обращения : 10.01.2014. 

363. Попович М. Григорій Сковорода: філософія свободи / Мирослав 

Попович. – К. : Майстерня Білецьких, 2007. – 256 с. 

364. «Попри все, я вдячна долі» : [Інтерв’ю з Михайли-

ною Коцюбинською] / вели Сергій і Тетяна Дзюби // Літературна 

Україна. – 1997. – 10 квіт. – С. 6. 

365. Поэтика : словарь актуальных терминов и понятий [гл. науч. ред. 

Н. Д. Тамарченко]. – М. : Изд-во Кулагиной ; Intrada, 2008. – 358 с. 

366.  Пронюк Є. За хліб не платять свободою : [статті, інтерв’ю, виступи, 

спогади, архівні матеріали] / Євген Пронюк. – К. : Фенікс, 2012. – 

368 с. 

367. Просалова В. Інтертекстуальність художнього тексту: текстотвірний і 

рецептивний аспекти : [монографія] / Віра Просалова, Олена Бердник. 

– Донецьк : Норд-Прес, 2010. – 152 с. 

368. Пустовіт В. Лист у жанровій парадигмі української мемуаристики / 

В. Ю. Пустовіт // Наукові праці Кам’янець-Подільського 

національного ун-ту ім. Івана Огієнка. Філологічні науки. – 

Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Вип. 27. – 396 с. 

369. Пустовіт В. Проблеми націєтворення в мемуарному дискурсі 

вітчизняних письменників ХІХ століття : монографія / В. Ю. Пустовіт. 

– Луганськ : Знання, 2008. – 284 с. 

370. Пустовіт В. Українська письменницька мемуаристика ХІХ століття : 

націєтворчий дискурс : дис. … докт. філол. наук : 10.01.01 / Валерія 

Юріївна Пустовіт. – Луганськ : [б. в.], 2010. – 407 с. 

371. Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности : пер с фр. / 

Натали Пьеге-Гро ; общ. ред. и вст. ст. Г. К. Косикова. – М. : Изд-во 

ЛКИ, 2008. – 240 с. 



395 

372.  Райбедюк Г. Вивчення творчості українських поетів-дисидентів : 

навч.-метод. посіб. / Галина Райбедюк. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2012. – 

540 с. 

373. Райбедюк Г. Поет із генерації дисидентів (штрихи до портрета 

Миколи Руденка / Галина Райбедюк // Науковий вісник Ізмаїльського 

державного педагогічного інституту. – Ізмаїл, 1999. – Вип. 6. – С. 158–

163. 

374. Райбедюк Г. Хронотоп у структурі дисидентського тексту Галина 

Райбедюк // Історико-літературний журнал. – Одеса, 2008. – Вип. 15. – 

С. 54–64 

375. Рарицький О. Епістолярій шістдесятників: текст і контекст / Олег 

Рарицький // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 35. – 

Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин Я. І., 2014. – С. 142–146. 

376. Рарицький О. Поезія героїчного чину. Василь Стус: еволюція 

художнього мислення / Олег Рарицький. – Хмельницький : Просвіта, 

2002. – 140 с. 

377. Рарицький О. Усна оповідь: жанр в системі художньо-

документального метажанру / Олег Рарицький // Мандрівець. – 2015. – 

№ 4. – С. 8–13. 

378. Рарицький О. Художньо-документальна проза як метажанр: проблема 

рецепції та інтерпретації, особливості вияву і функціонування // Слово 

і час. – 2014. – № 11. – С. 37–48. 

379. Рарицький О. Щоденникові записки «Із таборового зошита» В. Стуса: 

шлях виходу у вільний світ / О. А. Рарицький // Наукові праці 

Кам’янець-Подільського національного ун-ту ім. Івана Огієнка : зб. за 

підсумками звіт. наук. конф. викладачів, докторантів і аспірантів : 

вип. 10, у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т 

ім. Івана Огієнка, 2011. – Т. 3. – С. 181–182. 



396 

380. Рикер П. Память, история, забвение : пер. с франц. / Поль Рикер. – М. : 

Изд-во гуманит. лит., 2004. – 728 с. 

381.  Розанова С. Издаются мемуары / С. Розанова // Вопросы литературы. 

– 1976. – № 8. – С. 249–275. 

382. Розумний Я. У пошуках глузду. Сковорода у поезії Володимира 

Підпалого // Підпалий В. Сковородинські думи : поезії / Ярослав 

Розумний. – К. : Веселка, 2002. – С. 42–46. 

383. Роман Іваничук: «Час очистився в горнилі майдану» : [інтерв’ю] / 

розм. Богдан Залізняк // Літературна Україна. – 2008. – 21 серп. – С. 4. 

384. Ронгинский В. Синтаксические модели заголовков и их использование 

в различных стилях речи : автореф. … дис. канд. филол. наук / 

В. М. Ронгинский. – К. : [б. в], 1965. – 20 с. 

385. Рубчак Б. Перемога над прірвою (Про поезію Василя Стуса) / Богдан 

Рубчак // Василь Стус: В житті, творчості, спогадах та оцінках 

сучасників. – Балтимор ; Торонто, 1987. – С. 315–352. 

386.  Руденко М. Найбільше диво – життя : спогади / Микола Руденко. – 

К. : Кліо, 2013. – 696 с. 

387. Рукопис: Український альманах спогадів, щоденників, листів, 

документів, світлин : у 2 т. / під заг. ред. І. Дзюби. – К. : Криниця, 

2004. – Т. 1. – 608 с.; 2011. – Т. 2. – 608 с. 

388. Русин І. Невільничі мандри / Іван Русин ; вступ. ст. В. Овсієнка ; 

малюнки О. Заливахи. – Харків : Вид-во права людини, 2015. – 284 с. : 

фотоіл. 

389. Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-

х – початок 1990-х років : монографія / Анатолій Русначенко. – К. : 

Вид-во ім. Олени Теліги, 1998. – 720 с. 

390.  Рух опору в Україні: 1960–1990 : енциклопедичний довідник / 

передм. Осипа Зінкевича, Олеся Обертаса. – К. : Смолоскип, 2010. – 

804 с. 



397 

391. Саболчи М. Спор вокруг документальной литературы / Миклош 

Саболчи // Иностранная литература. – 1965. – № 4. – С. 211–214.  

392. Савкина И. Записки как «деперсонализированный дневник»: 

документально-художественный потенциал жанра / Ирина Савкина // 

Вопросы литературы. – 2013. – № 1. – С. 337–354. 

393. Саєнко В. Жанрова своєрідність «Повісті про сімдесят літ» Анатолія 

Дімарова / Валентина Саєнко // Анатолій Дімаров та його книги : 

статті, інтерв’ю, відгуки про творчість письменника. – К. : Твім інтер, 

2012. – С. 100–120.  

394. Саєнко В. Твір-симбіонт «Homo feriens»: родо-жанрові особливості 

книги Ірини Жиленко / Валентина Саєнко // Саєнко В. Сучасна 

українська література : компендіум. – Одеса : Астропринт, 2014. – 

352 с. 

395. Саєнко В. «Ярешківський одесит, або Мамай без коня»: творчість 

Бориса Нечерди (критико-літературознавчий дискурс) / Валентина 

Саєнко // Рідний край. – 2012. – № 2. – С. 202–220. 

396. Салига Т. У глибинах гармонії : літ.-критич. ст. / Тарас Салига. – К. : 

Рад. письменник, 1986. – 285 с. 

397. Саковець С. Міфопоетика поезії Василя Стуса : дис. ... канд. філол. 

наук : 10.01.01 / Саковець Світлана Петрівна. – Острог : [б. в.], 2012. – 

194 с.  

398. Сапеляк С. Хроніки дисидентські від головосіку: невольнича 

мемуаристика / Степан Сапеляк. – К. : Смолоскип, 2003. – 264 с. : 

фотоіл. 

399. Сафонов А. Актуализация газетного текста (К проблеме газетных 

заголовков) : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 10.01.10 – 

журналистика / Москов. ун-т / А. О. Сафонов. – М., 1974. – 19 с. 

400. Свербілова Т. П’єси Олександра Корнійчука 30-х рр. з погляду 

масової культури («Загибель ескадри», «Платон Кречет» та «В степах 



398 

України») / Тетяна Свербілова // Слово і час. – 2007. – № 12. – С. 34–

48.  

401.  Сверстюк Є. Блудні сини України / Євген Сверстюк. – К. : [б. в.], 

1993. – 256 с. 

402. Сверстюк Є. На полі чести: у 2 кн. / Євген Сверстюк. – К. : Кліо, 2015. 

– Кн. 1 : Невже то я? / упоряд. О. Сінченко. – 386 с. : фотоіл. 

403.  Сверстюк Є. На святі надій. Вибране / Євген Сверстюк. – К. : Наша 

віра, 1999. – 784 с. 

404.  Сверстюк Є. На хвилях «Свободи». Короткі есеї / Євген Сверстюк. – 

Луцьк : Терен, 2004. – 312 с.  

405.  Сверстюк Є. Не мир, а меч. Есеї / Євген Сверстюк. – Луцьк : Терен, 

2008. – 500 с. 

406. Свідзінський В. Твори : у 2 т. / Володимир Свідзінський ; вид. підгот. 

Елеонора Соловей ; Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту, Ін-т 

критики. – К. : Критика, 2004. – (Відкритий архів. Нове українське 

письменство). 

 Т. 1 : Поетичні твори. – 582 с.;  

 Т. 2 : Переклади. Статті. Листи. – 512 с. : фронтиспіс. 

407. Світлична Н. Твори: Автобіографія. Спогади. Статті. Інтерв’ю. Листи 

/ О. І. Неживий (упоряд., передм.). – Луганськ : Знання, 2006. – 212 с. 

408. Світлична Н. Харківський університет очима колишніх студентів: 

Надія Світлична (1953–1958) / Надія Світлична // Світличний І. З 

живучого племені Дон Кіхотів / Іван Світличний, Надія Світлична ; 

упоряд. М. Х. Коцюбинської та О. І. Неживого / передм. та прим. 

М. Х. Коцюбинської. – К. : Грамота, 2008. – С. 429–435. 

409. Світличний І. В поетичному космосі. Полемічні нотатки про поезію 

молодих / Іван Світличний // Світличний І. З живучого племені Дон 

Кіхотів / Іван Світличний, Надія Світлична ; упоряд. 

М. Х. Коцюбинської та О. І. Неживого / передм. та прим. 

М. Х. Коцюбинської. – К. : Грамота, 2008. – С. 47–63. 



399 

410. Світличний І. З живучого племені Дон Кіхотів / Іван Світличний, 

Надія Світлична ; упоряд. М. Х. Коцюбинської та О. І. Неживого / 

передм. та прим. М. Х. Коцюбинської. – К. : Грамота, 2008. – 816 с. 

411. Світличний І. Голос доби : у 2 кн. / упоряд. Л. Світлична, 

Н. Світлична. – К. : Сфера, 2001. – Кн. 1 : Листи з «Парнасу». – 544 с.; 

Кн. 2. – 424 с. 

412. Світличний І. Напередодні історико-літературного синтезу / 

І. Світличний // Дніпро. – 1964. – № 12. – С. 144–151. 

413. Світличний І. У мене – тільки слово / Іван Світличний ; упоряд. та 

прим. Л. Світличної, Н. Світличної. – Харків : Фоліо, 1994. – 431 с. 

414. Семенчук І. Мистецтво портрета : навч. посібн. / І. Р. Семенчук. – К. : 

Ін-т системних досліджень, Київський ун-т, 1993. – 188 с. 

415.  Сергій Параджанов. Злет, трагедія, вічність : твори, листи, документи, 

архівні статті, фотографії / упоряд. Р. М. Корогодського, 

С. І. Щербатюк. – К. : Спалах, 1994. – 278 с. : фотоіл. 

416. Сибиренко-Ставрояни Е. Заголовок в киевских газетах второй 

половины ХІХ – начала ХХ века: содержание и функции : автореф. 

дисс. … канд. филол. наук : 10.01.10 – журналистика / Елена 

Владимировна Сибиренко-Ставрояни. – К. : [б. в.], 1991. – 18 с.  

417.  Сивокінь Г. Роздуми про неспокій / Григорій Сивокінь // Дніпро. – 

1969. – № 11. – С. 141–144. 

418. Симоненко В. Зажинок : поезія, проза, статті, виступи, щоденник, 

листи, спогади про Василя Симоненка, літературознавчі студії / 

Василь Симоненко. – Черкаси : Брама-Україна, 2011. – 536 с.  

419. Симонова Т. Мемуарная проза русских писателей ХХ века : поэтика и 

типология жанра : учеб. пособ. / Т. Г. Симонова. – Гродно : ГрГУ, 

2002. – 119 с. 

420. Сізова К. Людина у дзеркалі літератури: трансформація принципів 

портретування в українській прозі ХІХ – початку ХХ ст. : монографія 

/ Ксенія Сізова. – К. : Наша культура і наука, 2010. – 356 с. 



400 

421. Скнаріна О. Особистісне і документальне в мемуарній і біографічній 

прозі (на матеріалі української літератури ХХ ст.) : дис. … канд. 

філол. наук : 10.01.06 / Скнаріна Олена Юріївна. – Луганськ : [б. в.], 

2006. – 212 с. 

422.  Сковорода Г. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові 

переклади. Листи / Григорій Сковорода. – К. : Наук. думка, 1983. – 

544 с.  

423. Скорина Л. Драма О. Корнійчука «Богдан Хмельницький» як явище 

масової літератури / Людмила Скорина // Ідеологічні та естетичні 

стратегії соцреалізму / відпов. ред. В. Хархун. – К. : Ін-т літ-ри 

ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, 2010. – Вип. 1. – С. 245–255. 

424. Скупейко Л. Міфопоетика «Лісової пісні» Лесі Українки : монографія 

/ Лукаш Скупейко. – К. : Фенікс, 2006. – 416 с. 

425. Слабошпицький М. Вибір Бориса Нечерди / Михайло Слабошпицький 

// Нечерда Б. Вибрані твори. – Одеса : Маяк, 2004. – 608 с. 

426. Смолянський Ю. Симоненкова любов (До 70-річчя від дня 

народження видатного поета) / Ю. Смолянський // Дзвін. – 2005. – 

№ 1. – С. 105–124. 

427. Снегирев Г. Автопортрет 66 : повість / Гелий Снегирев. – К. : Дух і 

Літера, 2001. – 122 с. 

428. Снегирев Г. Роман-Донос / Гелий Снегирев ; Всеукр. історико-

культурне правозахисне т-во «Меморіал» ім. Василя Стуса. – К. : Дух 

і Літера, 2000. – 495 с. 

429. Снєгірьов Г. Набої для розстрілу / Гелій Снєгірьов. – К. : Дніпро, 

1990. – 167 с. 

430.  Сніжко М. Оводи Василя Симоненка : [спогади, роздуми] / Микола 

Сніжко. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2006. – 170 с. 

431. Сніжко М. Симоненкові світанки / Микола Сніжко. – Черкаси : 

Інтроліга ТОР, 2015. – 212 с. 



401 

432. Содомора А. Лініями долі / Андрій Содомора. – Львів : Літопис, 2003. 

– 276 с. 

433.  Содомора А. Наодинці зі словом / Андрій Содомора. – Львів : 

Літопис, 1999. – 480 с.  

434. Сокульський І. Листи до Марієчки: вибране листування (1981–1987) / 

Іван Сокульський. – К. : Смолоскип, 2000. – 92 с. 

435.  Сокульський І. Листи на світанку : у 2 кн. / Іван Сокульський ; уклад. 

М. Сокульська. – Дніпропетровськ : Січ, 2001.  

 Кн. 1. : Епістолярна спадщина 1980–1982 рр., документи, фотографії. 

– 517 с.;  

 Кн. 2 : Епістолярна спадщина 1983–1988 рр., документи, фотографії. – 

507 с. 

436. Соловей Е. Притча про поетів / Елеонора Соловей. – К. : Дух і Літера, 

2014. – 280 с. : фотоіл. 

437. Соловей Е. Проблема автентичного буття і поезія Василя Стуса / 

Елеонора Соловей // Проблеми сучасного літературознавства / М-во 

освіти і науки України, Одес. держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : 

Маяк, 1999. – Вип. 3. – С. 79–93. 

438. Соловей Е. Світ Калинцевих візій-див… / Елеонора Соловей // 

Калинець І. Поезії / Ігор Калинець ; передмова Елеонори Соловей. – 

Львів : Піраміда, 2008. – С. 5–13. – (Бібліотека Шевченківського 

комітету). 

439. Соловей Е. Українська філософська лірика : навч. посібн. із спецкурсу 

/ Елеонора Соловей. – К. : Юніверс, 1999. – 368 с. 

440. Сом М. З матір’ю на самоті / Микола Сом. – К. : Смолоскип, 2005. – 

134 с. 

441. Сонтаг С. О фотографии / Сьюзен Сонтаг ; пер. с англ. В. Голышева. – 

М. : Ад Маргинем Пресс, 2013. – 272 с. 



402 

442. Спивак Р. Русская философская лирика. 1910-е годы. И. Бунин, 

А. Блок, В. Маяковский : учеб. пособ. / Р. С. Спивак. – 2-е изд. – М. : 

Флинта : Наука, 2005. – 408 с. 

443. Спогади про Івана Гнатюка / упоряд. П. Сорока. – К. : Астон, 2010. – 

200 с. 

444. Степовичка Л. Роздвоєність письменницької свідомості як феномен 

тоталітарної доби (роздуми про життя і творчість О. Гончара) / Леся 

Степовичка // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту : 

зб. наук. пр. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ, 2004. – Вип. 4. – С. 57–68. 

445. Стефанія Шабатура: вибрана палітра кольорів з мозаїки життя і 

творчості / Упоряд. С. Дяків. – К. : Смолоскип, 2016. – 256 с. ; фотоіл. 

446. Стужук О. Художня фантастика як метажанр (на матеріалі української 

літератури ХІХ–ХХ ст.) : автореферат дис. … канд. філол. н. : 

10.01.06. Теорія літератури / О. І. Стужук. – К., 2006. – 16 с. 

447. Стус В. З таборового зошита // Твори : у 4 т., 6 кн. / Василь Стус. – 

Львів : Просвіта. – 1994. – Т. 4. – С. 485–502. 

448. Стус В. Серед грому і тиші / Василь Стус // Сучасність. – 1995. – № 1. 

– С. 138–148. 

449. Стус В. Твори : у 6 т., 9 кн. / Василь Стус. – Львів : Просвіта, 1994–

1999.;  

 Т. 1, кн. 1 : Зимові дерева, Веселий цвинтар, Круговерть. – 1994. –  

431 с.; 

  Т. 1, кн. 2 : Поетичні твори, що не ввійшли до збірок (1958–1971). – 

1994. – 302 с.; 

 Т. 2 : Час творчості (Dichtenszeit). – 1995. – 429 с.; 

 Т. 3, кн. 1 : Палімпсести. – 1999. – 486 с.; 

 Т. 3, кн. 2 : Палімпсести. – 1999. – 496 с;. 



403 

 Т. 4 : Повісті та оповідання. Незакінчені твори. Сценарії. Літературна 

критика. Заяви, публіцистичні листи та звернення. – 1994. – 544 с.;  

 Т. 5 : Переклади. Поезія, проза, драматичні твори. – 1998. – 392 с.; 

 Т. 6, кн. 1 : Листи до рідних. – 1997. – 495 с.;  

 Т. 6, кн. 2 : Листи до друзів та знайомих. – 1997. – 262 с.; 

450. Стус Д. Василь Стус: життя як творчість / Дмитро Стус. – К. : Факт, 

2004. – 368 с. 

451. Стус (Сінковська) Ї. З інтерв’ю 30 серпня 1990 року / Їлина Стус 

(Сінковська) // Василь Стус: Поет і Громадянин. Книга спогадів та 

роздумів / Упоряд. В. Овсієнко. – К. : Кліо, 2013. – С. 504–512. 

452.  Суровцова Н. Листи: Кн. перша / Надія Суровцова. – К. : Вид-во ім. 

Олени Теліги. – 2001, 704 с. : фотоіл. 

453.  Суровцова Н. Спогади / Надія Суровцова ; упоряд. Л. Лук’янова. – 

К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 1996. – 432 с. : фотоіл. 

454. Сырица Г. Поэтика портрета в романах Ф. М. Достоевского : 

монография / Г. С. Сырица. – М. : Гнозис, 2007. – 407 с.  

455.  Та, що світила всім : [листи Н. Світличної, інтерв’ю] / упоряд. 

Л. Огнєва. – Донецьк : [б. м.], 2009. – 100 с. 

456. Танчин К. Щоденник як форма самовираження письменника : 

автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Катерина Яківна Танчин. 

– Тернопіль : [б. в.], 2005. – 20 с.  

457. Танюк Л. З Іваном і без Івана / Лесь Танюк // «Доброокий» : спогади 

про Івана Світличного. – К. : ЧАС, 1998. – С. 143–172. 

458. Танюк Л. Лінія життя (з щоденників) : у 2 т. / Лесь Танюк ; худож.-

оформлювач І. Осипов. – Харків : Фоліо, 2004. – Т. 1 : 1964–1970. – 

557 с.; Т. 2 : 1971–1980. – 558 с. : фотоіл.  



404 

459. Танюк Л. Парастас: Іван Світличний, Алла Горська, Володимир 

Глухий, Мар’ян Крушельницький : худож.-публіцист. твір / Лесь 

Танюк. – К. : Сфера, 1998. – 146 с. 

460. Танюк Л. Твори : в 60 т. / Лесь Танюк. – К. : Альтерпрес, 2006. 

461. Тарнашинська Л. Григір Тютюнник: імператив совісті / Людмила 

Тарнашинська // Григір Тютюнник: «З любові й муки народжується 

письменник…» : біобібліогр. нарис / авт. нарису Л. Б. Тарнашинська ; 

бібліограф-упоряд. Г. І. Гамалій ; наук. ред. В. О. Кононенко. – К. : [б. 

в.], 2011. – С. 5–33. – (Шістдесятництво: профілі на тлі покоління ; 

вип. 12). 

462. Тарнашинська Л. Закон піраміди: діалоги про літературу та 

соціокультурний клімат довкола неї / Людмила Тарнашинська. – К. : 

Пульсари, 2001. – 264 с. 

463. Тарнашинська Л. Пафос стоїцизму: домінанти поетики Володимира 

Забаштанського // Тарнашинська Л. Презумпція доцільності: Абрис 

сучасної літературознавчої концептології / Людмила Тарнашинська. – 

К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 287–291. 

464.  Тарнашинська Л. Презумпція доцільності: Абрис сучасної 

літературознавчої концептології / Людмила Тарнашинська. – К. : Вид. 

дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – 534 с. 

465. Тарнашинська Л. Сюжет Доби: дискурс шістдесятництва в 

українській літературі ХХ століття / Людмила Тарнашинська. – К. : 

Академперіодика, 2013. – 678 с. : іл. 

466.  Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво: профілі на тлі 

покоління (історико-літературний та поетикальний аспекти) / 

Людмила Тарнашинська. – К. : Смолоскип, 2010. – 632 с. 

467. Тарнашинська Л. Шевченко як духовна призма: національна онтологія 

українського шістдесятництва / Людмила Тарнашинська // Слово і час. 

– 2014. – № 3. – С. 74–90. 



405 

468. Тартаковский А. Мемуары как феномен культуры / А. Тартаковский // 

Вопросы литературы. – 1999. – № 1. – С. 35–55. 

469. Тартаковский А. Русская мемуаристика ХVІІІ – первой половины 

ХІХ в. От рукописи к книге / А. Г. Тартаковский. – М. : Наука, 1991. – 

288 с. 

470. Тартаковский А. 1812 год и русская мемуаристика: Опыт 

источниковедческого изучения / А. Г. Тартаковский. – М. : Наука, 

1980. – 312 с. 

471. Тельнюк С. «Я – істина… Я – справедливість» : штрихи до портрета / 

С. Тельнюк // Літературна Україна. – 1988. – 15 верес. – С. 5. 

472. Тертычный А. Жанры периодической печати : учеб. пособ. / 

А. А. Тертычный. – М. : Аспект Пресс, 2000. – 312 с. 

473. Ткаченко А. Із полемічних нотаток: жанр/стиль; метажанр/тема / 

Анатолій Ткаченко // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : 

наук. зб. / Київ. нац. ун-т. – К. : Логос, 2013. – С. 160–169. 

474. Ткаченко А. Мистецтво слова. Вступ до літературознавства : підруч. 

для студ. гуманіт. спеціальностей вищих навч. закладів / Анатолій 

Ткаченко. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2003. – 

448 с. 

475. «... То була неволя». Спогади та листи остарбайтерів / НАН України, 

Ін-т іст. України. – К. : Ін-т іст. України, 2006. – 542 с. 

476.  Томилина Т. Русская военная мемуаристика (первая треть ХІХ 

столетия) : монография / Т. Томилина. – Херсон : Айлант, 2007. – 

228 с. 

477. Томпсон П. Голос прошлого. Устная история : пер. с англ. / Пол 

Томпсон. – М. : Весь мир, 2003. – 368 с. 

478.  Томсон А. Чотири зміни парадигм в усній історії / Алістер Томсон // 

Схід / Захід : іст.-культурол. зб. – Вип. 11–12 : Спец. вид. : Усна 

історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика 



406 

досліджень / [за ред. В. Кравченка та Г. Грінченко]. – Харків : НТМТ, 

2008. – С. 7–24. 

479. Трансформація громадянського суспільства. Усна історія української 

селянської культури 1920–30-х років / за ред. В. Нолла. – К. : Родовід, 

1999. – 560 с. 

480. Тютюнник Г. Автобіографія / Григір Тютюнник // Вічна загадка 

любові : Літературна спадщина Григора Тютюнника, спогади про 

письменника / уклад. А. Шевченко. – К. : Рад. письменник, 1988. – 

С. 20–24. 

481.  Тютюнник Г. Бути письменником : щоденники, записники, листи / 

Григір Тютюнник ; передм., упоряд. О. Неживого. – К. : Ярославів 

Вал, 2011. – 438 с. 

482. Тынянов Ю. Ода как ораторский жанр // Тынянов Ю. Поэтика. 

История литературы. Кино / Ю. Н. Тынянов. – М. : Наука, 1977. – 

С. 227–246. 

483. «У мерехтінні найдорожчих лиць» : Згадуючи Михайлину 

Коцюбинську / упор. і відп. ред. Е. Соловей. – К. : Дух і Літера, 2012. 

– 576 с. 

484. «У смерті з рідним краєм поріднюсь» : Василь Стус і Вінниччина / 

упор. Н. Гнатюк, Т. Ковальський. – Вінниця : Держ. картографічна ф-

ка, 2011. – 528 с. 

485. Унгурян Тарас. Монолог перед обличчям брата : докум. повість / 

Тарас Унгурян. – К. : Просвіта, 2003. – 76 с. 

486.  Урбан А. Автодокументальная проза / Адольф Урбан // Звезда. – 

1970. – № 10. – С. 193–204. 

487.  Урбан А. Художественная автобиография и документ / Адольф Урбан 

// Звезда. – 1977. – № 2. – С. 192–208. 

488. Усна жіноча історія: повернення / під ред. Г. Дацюк. – К. : Спадщина, 

2003. – 372 c. 



407 

489. Фатеева Н. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире 

текстов / Н. А. Фатеева. – М. : Агар, 2000. – 280 с. 

490.  Федорів Р. Яре зерно: Книга мандрівок / Роман Федорів. – Л. : 

Каменяр, 1974. – 208 с. 

491. Федунь М. Вітчизняна мемуаристика в Західній Україні першої 

половини ХХ століття: історичні тенденції, жанрова специфіка, 

поетика : монографія / М. Р. Федунь. – Івано-Франківськ : Вид-во 

Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2010. – 452 с. 

492. Федунь М. Поетика західноукраїнської мемуаристики першої 

половини ХХ століття : дис. … докт. філол. наук : 10.01.01 / Федунь 

Марія Романівна. – К. : [б. в.], 2013. – 462 с. 

493. Феномен Івана Дзюби : матер. круглого столу, 17 листоп. 2006 р. – К. : 

Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 176 с. 

494.  Филиппов В. Проблемы документализма в художественной 

литературе / В. В. Филиппов // Русская литература. – 1978. – № 1. – 

С. 198–204. 

495. Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. – 2-ге вид., переробл. 

і доп. – К. : Гол. ред. УРЕ, 1986. – 800 с. 

496. Флюссер В. За философию фотографии / Вилем Флюссер ; / пер. с 

нем. Г. Хайдаровой. – СПб. : Изд-во Санкт-Петерб. ун-та, 2005. – 

146 с. 

497. Фонякова О. Имя собственное в художественном тексте / 

О. И. Фонякова. – Л. : ЛГУ, 1990. – 103 с.  

498. Хализев В. Теория литературы : учебн. / В. Е. Хализев. – М. : Высш. 

шк., 1999. – 398 с. 

499.  Харитонова Р. Я вийшла заміж за поета : повість-спогад, оповідання, 

епістолярій / Раїса Харитонова. – К. : Фенікс, 2014. – 352 с. 

500. Хархун В. Соцреалістичний канон в українській літературі: ґенеза, 

розвиток, модифікації : монографія / Валентина Хархун. – Ніжин : 

Гідромакс, 2009. – 508 с. 



408 

501.  Хахуля О. Б. Антоненко-Давидович у пазурях чекістів : спогади / 

Олександер Хахуля ; передм. та пер. з рос. Д. Чуба. – Мельборн : 

Ластівка, 1987. – 217 с. : фотоіл. 

502. Хейфец М. Избранное : в 3 т. / Михаил Хейфец ; Харьковская 

правозащитная группа. – Харьков : Фолио, 2000. – Т. 1. : Место и 

время ; Русское поле. – 272 с.; Т. 2. : Путешествие из Дубровлага в 

Ермак. – 228 с.; Т. 3 : Украинские силуэты; Военнопленный секретарь. 

– 296 с. : фотоилл. 

503. Хейфец М. Украинские силуэты / Михаил Хейфец. – [б. м.] : 

Сучасність, 1983. – 288 с. 

504. Художник Віктор Зарецький. Пошуки коріння. Листи, нариси, 

спогади, статті / ред., упоряд. та підгот. тексту О. В. Зарецького. – К. : 

ННДІУ, 2009. – 268 с. : фотоіл. 

505. Черкашина Т. Мемуарно-автобіографічна проза ХХ століття: 

українська візія : [монографія] / Т. Ю. Черкашина ; за наук. ред. 

О. А. Галича. – Харків : Факт, 2014. – 380 с. 

506. Черкашина Т. Українська мемуарно-автобіографічна проза ХХ ст.: 

жанрова, структурна та ідейно-художня еволюція : дис. … докт. 

філол. наук : 10.01.01 / Черкашина Тетяна Юріївна. – К. : [б. в.], 2014. 

– 493 с. 

507. Черненко О. «Не зміліє пам’яті криниця». Спогади про Григорія та 

Григора Тютюнників / Олена Черненко. – К. : Ярославів Вал, 2001. – 

256 с. 

508.  Черняков Б. Повернення. Доля і недоля Миколи Лукаша : статті і 

матеріали 2000–2003 рр. / Б. Черняков ; Академія наук вищої школи 

України. – К. : [б. в.], 2004. – 67 с. 

509. Чорновіл В. Лихо з розуму (Портрети двадцяти «злочинців») // 

Чорновіл В. Твори : у 10 т. / В’ячеслав Чорновіл ; упоряд. В. Чорновіл 

; передм. Л. Танюка. – К. : Смолоскип, 2003. – Т. 2 : «Правосуддя чи 



409 

рецидиви терору?». «Лихо з розуму». Матеріали та документи 1966–

1969 рр. – С. 363–665. 

510.  Чорновіл В. Твори : в 10 т. / В’ячеслав Чорновіл ; упоряд. 

М. Коцюбинська, В. Чорновіл ; передм. М. Коцюбинської. – К. : 

Смолоскип, 2005. – Т. 4, кн. 1 : Листи. – 990 с.; Т. 4, кн. 2 : Листи. – 

1068 с. 

511. «Ця поезія… обстоює національні та європейські духовні вартощі» : 

[інтерв’ю Д. Павличка з Р. Лубківським] // Літературна Україна. – 

2009. – 27 серп. – С. 7. 

512. Цяпа А. Автобіографія як проекція творця та національно-культурні 

традиції (Улас Самчук, Еліас Канетті) : дис. … канд. філол. наук : 

10.01.05 / Андрій Григорович Цяпа. – Тернопіль : [б. в.], 2006. – 202 с. 

513. Шабліовський Є. Народ і слово Шевченка : монографія / Євген 

Шабліовський. – К. : Вид-во АН УРСР, 1961. – 536 с. 

514. Шайтанов И. Как было и как вспомнилось (Современная 

автобиографическая и мемуарная проза) / И. О. Шайтанов. – М. : 

Знание, 1981. – 64 с. 

515.  Шайтанов И. «Непроявленный жанр», или Литературные заметки о 

мемуарной форме / Игорь Шайтанов // Вопросы литературы. – 1979. – 

№ 2. – С. 50–76. 

516. Шаповал М. Інтертекст у світлі рампи: міжтекстові та міжсуб’єктні 

реляції української драми : монографія / Мар’яна Шаповал. – К. : 

Автограф, 2009. – 352 с. 

517. Шатилов М. Кляті сімдесяті: на пам’яті стало, на пам’яті стали / 

Микола Шатилов. – Харків : Апостроф, 2011. – 264 с. 

518. Шевельов (Шерех) Ю. Я – мене – мені... (і довкруги) : у 2 т. / Юрій 

Шевельов (Шерех). – Харків ; Нью-Йорк : Березіль ; Вид-во 

М. П. Коць, 2001. – Т. 1 : В Україні. – 428 с.; Т. 2 : В Європі. – 304 с. 



410 

519. Шевчук А. Розмова з ворожим підслухом: листи з концтабору і в 

концтабір 1966–1971 років із дотичними матеріалами / Анатолій 

Шевчук, Валерій Шевчук. – Харків : Права людини, 2007. – 520 с.  

520. Шевчук А. Теплі спогади в холодний вечір: Вибране / Анатолій 

Шевчук. – К. : Преса України, 2013. – 336 с. 

521. Шевчук В. На березі часу. Мій Житомир. Світ перед очима. Пошкілля 

: [автобіографічна оповідь-есе] / В. Шевчук. – Львів : Сполом, 2009. – 

478 с. 

522. Шевчук В. На березі часу. Мій Житомир. Хата і рід : [автобіографічна 

оповідь-есе] / В. О. Шевчук. – Львів : Сполом, 2007. – 384 с. 

523.  Шевчук В. На березі часу. Мій Київ. Входини : [автобіографічна 

оповідь-есе] / В. О. Шевчук. – К. : Темпора, 2002. – 272 с. : фотоіл. 

524. Шевчук В. Юнаки з огненної печі : Записки стандартного чоловіка / 

Валерій Шевчук // Дзвін. – 1996. – № 1. – С. 3–52; № 2. – С. 3–74; № 3. 

– С. 91–111.  

525. Шитова Л. Я воскрес, щоб із Вами жити. Філософія життя і творчості 

Василя Симоненка : худож.-докум. вид. – К. : [б. в.], 2006. – 112 с. 

526. Шмид В. Нарратология / В. Шмид. – М. : Языки славянской культуры, 

2003. – 312 с.  

527. Шугай О. «Усе живе – тепле…» : Нове про Григора Тютюнника / 

Олександер Шугай. – К. : ВД «Києво-Могилянська академія», 2006. – 

226 с. : фотоіл. 

528. Шумук Д. За східним обрієм : спомини / Данило Шумук. – Париж ; 

Балтимор : Смолоскип, 1974. – 448 с. 

529.  Шумук Д. Пережите і передумане: Спогади й роздуми українського 

дисидента-політв’язня з років блукань і боротьби під трьома 

окупаціями України (1921–1981 рр.) / Данило Шумук. – К. : Вид-во ім. 

Олени Теліги, 1998. – 432 с.  



411 

530. Шупта Д. Зустрічі з Василем Стусом / Дмитро Шупта // Одеська 

хвиля-3. Документи, твори, спогади в’язнів сумління / упор. 

П. Отченашенко, О. Різників, Д. Шупта. – Одеса : Друк, 2008. – 320 с. 

531. Щеглова Т. Устная история : учеб. пособие / Т. К. Щеглова. – 

Барнаул : Алт. ГПА, 2011. – 364 с. 

532.  «…Щоб було слово і світло» : Листування Григора Тютюнника / 

О. І. Неживий (передм., упоряд., прим., підгот. текстів). – Луганськ : 

Альма-матер. – 2004. – 231 с. 

533. «Я жив як міг, я не лукавив...» : літературна спадщина Б. Нечерди : 

спогади про письм. / упоряд., підгот. текстів та прим. І. Задоя. – Одеса 

: Астропринт, 2010. – 415 с. 

534. «Я повів своє слово просто…» [бесіда В. Базилевського з 

М. Вінграновським] // Дніпро. – 1986. – № 11. – С. 107–110. 

535. «Я – син великого народу...»: Василь Діденко у спогадах, листах і 

поезії / упоряд. О. М. Ємець. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 

2011. – 160 с. 

536. Явчуновский Я. Документальные жанры. Образ, жанр, структура 

произведения : монография / Я. И. Явчуновский. – Саратов : Изд-во 

Саратовского ун-та, 1974. – 232 с. 

537.  Янская И. Пределы достоверности. Очерки документальной 

литературы / И. Янская, В. Кардин. – М. : Сов. писатель, 1981. – 408 с. 

538. Adams T. D. Light Writing & Life Writing: Photography in Autobiography 

/ T. D. Adams. – Chapel Hill : University of North Carolina Press, 2000. – 

298 p. 

539. Blasing M. K. The Art of Life : Studies in American Autobiographical 

Literature / M. K. Blasing. – Austin : University of Texas Press, 1977. – 

193 p. 

540. Cline S. The Arvon Book of Life Writing : Writing Biography, 

Autobiography and Memoir / Sally Cline, Carole Angier. – London : A&C 

Black, 2010. – 288 p. 



412 

541. Handbook of Oral History / еd. by Thomas L. Charlton, Lois E. Myers, 

Rebecca Sharpless ; with the assistance of Leslie Roy Ballard. – Lanham, 

MD, 2006. – 625 p. 

542. Lionnet F. Autobiographical Voices: Race, Gender, Self-Portraiture / 

F. Lionnet. – Ithaca ; London : Cornell University Press, 1989. – 258 p. 

543. Olney J. Memory and Narrative: the Weave of Life Writing / James 

Olney. – Chicago : University of Chicago Press, 1998. – 446 p. 

544. Preparing the Next Generation of Oral Historians An Anthology of Oral 

History Education / written and ed. by Barry A. Lanman and Laura 

M. Wendling. – Lanham : MD, 2006. – 483 p. 

545. Saunders M. Self Impression: Life-Writing, Autobiografiction and the 

Forms of Modern / M. Saunders. – Oxford : Oxford University Press, 

2010. – 574 p. 

546. Skwarczyńska S. Teoria listu / S. Skwarczyńska. – Lwów : Towarzystwo 

Naukowe, 1937. – 373 s. 

547. Smith S. Reading Autobiography: a Guide for Interpreting Life Narratives / 

Sidonie Smith, Julia Watson. – 2
de 

ed. – Minneapolis : University of 

Minnesota Press, 2010. – 394 p. 

548.  The Oral History Reader (Second Edition) / еd. by R. Perks, A. Thomson. 

– London ; New York, 2006. – 578 p. 

549. Warner C. The Pragmatics of Literary Testimony: Authenticity Effects in 

German Social Autobiographies / Chantelle Warner. – New-York : 

Routledge, 2013. – 213 p. – (Routledge Studies in Rhetoric and Stylistics). 

550. Winslow D. J. Life-Writing: a Glossary of Terms in Biography, 

Autobiography and Related Forms / Donald J. Winslow. – 2
de

 ed. – 

Honolulu : University of Havai’i Press, 1995. – 76 p. 

 


