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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Магістральним напрямом сучасної 

компаративістики є дослідження участі всіх національних літератур у світовому 

літературному процесі, оскільки «елементи єдності руху літератур існують у їх 

розмаїтті як іманентній реальності, і щоб не впасти у спрощувальність та 

схематизм, необхідно брати за основу цю іманентність і шляхом індуктивного 

аналізу структур іти до виявлення спільних тенденцій і типологічних 

відповідностей загального, регіонального чи світового розвитку літератури як 

складника духовної культури» (Д. Наливайко). Кожна національна література в 

будь-яку епоху співіснує не з однією, а з кількома різними літературними 

спільностями, поєднана з ними тими чи іншими зв’язками, зумовленими, 

наприклад, близькістю мови, аналогічною фазою розвитку, схожим типом 

літературного процесу, інтенсивністю спілкування (історичні, географічні чи 

інші причини й обставини). Зіставлення розвитку української та російської 

літератур, які мають спільне києворуське культурно-історичне коріння й 

упродовж тривалого часу розвивалися в полі активної художньо-естетичної 

взаємодії, набуває сьогодні особливої значущості. Вивчення специфіки 

літературних зносин двох країн потребує врахування перманентної російської 

імперсько-колоніальної політики щодо України й на цьому ґрунті спричиняє 

необхідність радикального перегляду ідеї «слов’янської єдності», подолання 

рецидивів «російського слов’янофільства» і продовження та поглиблення 

студій, спрямованих на виявлення ідейно-культурної й художньо-естетичної 

самобутності української літератури. 

Еміграція, що розпочалася після встановлення більшовицької влади в 

Росії та трагічних наслідків Української революції, стала для вигнанців з обох 

країн справжньою катастрофою, хоча вони почасти по-різному її 

усвідомлювали, неоднаково бачили минуле й формували несхожі перспективи 

майбутнього своїх країн. Сприйняття життя за межами батьківщини було 

багато в чому подібним і мало загострений екзистенційний вимір. Г. Журба 

писала про важкі умови існування емігранта, який «опинився на 

психологічному безґрунті, повис у порожнечі загального розгублення, 

безжиттєвости, пірваний маховим колесом безглуздого, сліпого темпу, чи пак 

лету в порожнечу», переживаючи «трагедію Антея, відірваного від рідної 

землі». Життя вигнанців тяжко складалося ще й через відсутність розуміння 

між ними й західною елітою; часто не знаходили вони співчуття і з боку країн, 

які їх прийняли. Французький славіст Р. Герра зазначав, що випробування ще 

більше «загострили їхні почуття, зробили їхній талант більш зрілим, і 

ностальгія <…> піднесла їхню душу. Вони писали краще, ніж коли-небудь». На 

думку Ю. Коваліва, найповніше еміграційне письменство розкрило свої 

креативні можливості в період міжвоєнного двадцятиліття в берлінському, 

варшавському, особливо празькому культурних осередках.  

Загальні проблеми еміграційного життя поступово набували й ознак 

національно-культурного протистояння різних кіл еміграції. Українська 

еміграція докорінно відрізнялася від російської різними політичними 
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позиціями, завданнями й методами боротьби за свої цілі. Якщо більшість росіян 

бажала ліквідації більшовицької влади й повернення монархії, то українці 

бачили в поваленні більшовиків засіб здобуття національної незалежності. 

Російські письменники-емігранти вважали своєю основною місією 

продовження культурних традицій вітчизняної літератури, натомість українські 

були націлені на європейську культурну традицію. Такі прагнення виразно 

окреслив В. Садовський: «Може, одною з найбільш цінних речей, яку дасть 

еміграція Україні, – це буде той дух і та атмосфера західноєвропейської 

культури, яку принесе еміграція».  

Л. Грицик слушно зауважувала, що саме життя переконує в необхідності 

різновекторних досліджень, які б ґрунтувалися на реальних фактах історичного 

буття народу і розвитку художнього слова. Перебуваючи на перехресті шляхів, 

між Заходом і Сходом, Україна «непомітно вбирає в себе імпульси художніх 

світів». У науковців не викликає сумнівів значущість літератури як 

українського, так і російського зарубіжжя; це два взаємопов’язані, багато в 

чому подібні духовно-культурні феномени культурної історії ХХ ст. Роль 

еміграційної літератури ще не проаналізована до кінця, адже науковці 

знаходяться лише на початку довгого шляху повномасштабного дослідження 

цього сегмента духовної культури минулого, яка, на думку  М. Ільницького, 

насправді пізнається «лише в загальному контексті літературного і культурного 

розвитку на тлі епохи».  

Перші спроби осмислити сутність літератури діаспори зроблені самими 

вигнанцями, учасниками культурного процесу (О. Амфітеатров, І. Бунін, 

Д. Донцов, Б. Кравців, З. Гіппіус, Г. Костюк, М. Кушнір, С. Наріжний, 

С. Петлюра, Г. Струве, В. Ходасевич, М. Шаповал, Ю. Шевельов). Поштовхом 

до студіювання великого «неосвоєного материка» (М. Ільницький) еміграційної 

літератури став розвал Радянського Союзу, коли з початку 1990-х рр. з’явилася 

можливість видання художніх, публіцистичних, документальних творів 

письменників із-за меж батьківщини, що спричинило розвиток наукових 

досліджень у різноманітних сферах гуманітаристики, зокрема й у 

літературознавстві. Наприкінці ХХ і на початку ХХІ століть опубліковані 

численні праці з історії російського (В. Агеносов, Т. Буслакова, Дж. Глед, 

Б. Кодзис, П. Ковалевський, О. Михайлов, О. Ніколюкін, Н. Полторацький, 

Л. Спиридонова) й українського зарубіжжя (О. Астаф’єв, І. Бурлакова, О. Баган, 

О. Вішка, І. Воронюк, Г. Грабович, Р. Гром’як, М. Ільницький, Т. Карабович, 

Ю. Ковалів, Г. Костюк, Н. Кривда, Н. Мафтин, В. Мацько, Н. Мерфі, 

І. Набитович, О. Назарук, С. Павличко, Ф. Погребенник, Н. Савка). Певне місце 

в цих студіях зайняла й мала еміграційна проза. 

Доведено (І. Денисюк, Ю. Ковалів та ін.), що з початку ХХ ст. мала проза 

стала відігравати ключову роль у літературному процесі. Науковці 

обґрунтовували «гнучкість і оперативність малої форми оповідального жанру, 

здатність негайно відгукнутися на злобу дня» (Ф. Білецький). Таку специфічну 

особливість малі жанри зберегли й у 1920–30-ті рр., що не залишали 

письменникам часу для масштабних проектів, а змушували мобільно 
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відтворювати замисли в лаконічній формі новели, оповідання, нарису, 

фейлетону, мініатюри, афоризму.  

Першорядне значення малоформатна проза отримала саме в еміграційній 

літературі міжвоєнного двадцятиліття, оскільки була спричинена 

екзистенційними життєвими обставинами. Водночас згаданий сектор 

літератури у повному масштабі й досі є недостатньо дослідженим – і через 

колосальний обсяг малої прози, і через її видавничу розпорошеність та відносну 

малодоступність, і через пріоритетність проблемно-тематичних векторів 

студіювання літератури того часу. Учені висловлювали думки про необхідність 

розгляду «індивідуально-стильової неповторності малої прози письменників 

діаспори, яка фактично не актуалізована в контекст української літератури, 

враховуючи, що її значна частина друкувалася в часописах Німеччини, 

Аргентини, Австралії» (І. Бурлакова).  

Науковці радянських часів воліли або нічого не знати про існування 

зарубіжної України й Росії, або знецінювати творчість співвітчизників, тому 

писали про слабкість еміграційної художньої спадщини. Свої висновки деякі з 

них обґрунтовували згадками про міфологічного Антея, який нібито набирався 

справжньої сили, лише торкнувшись рідної землі. У відповідь на таке 

спостереження Г. Костюк доцільно зауважив, що існування якісної літератури 

можливе й поза межами батьківщини.  

Певною проблемою вивчення позаметропольної літератури є те, що вона 

різниться й географічно. Зокрема, на нашу думку, до еміграційних 

письменників необхідно віднести й чимало західноукраїнських авторів 

(О. Бабій, Леся Верховинка, Р. Купчинський. Б. Лепкий, К. Поліщук). Загалом 

діапазон порівняльних студій у пропонованому дослідженні охоплює творчість 

митців слова українського й російського зарубіжжя, які мешкали у Східній та 

Західній Європі, Далекому Сході й у США. Ю. Ковалів слушно зауважував на 

складнощах, що виникають із тими письменниками, які, перебуваючи в 

еміграції, поверталися додому і навпаки, бо їх «не просто віднести до 

еміграційних чи західноукраїнських». Крім того, територія Західної України 

після поразки Української революції опинилася у складі Польщі, 

Чехословаччини, Румунії, відтак мимохіть сформувалися умови «вигнання» для 

українських письменників. Складніше з тими авторами, які народилися в 

Україні, але писали російською; значну їх частину цілком підставно вважати 

духовними емігрантами. І. Качуровський, виокремивши три хвилі українців, які 

увійшли в російську культуру, наголошував, що найдошкульнішою втратою 

для української культури стала третя хвиля – влилася в російську літературу 

Срібного віку й без неї останній годі уявляти.  

Серед представників першої хвилі російської еміграції віднаходимо 

багато вихідців із України: А. Аверченко, М. Арцибашев, М. Байков, Р. Гуль, 

Дон-Амінадо, І. Савін, В. Федоров, Н. Федорова, тому їхня художня спадщина 

потребує пильної уваги. Як стверджує О. Рєзнік, унаслідок національної 

специфіки українські сторінки еміграції різко виділяються на загальному тлі, 

тому цілком природною в контексті порівняння української й російської 
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літератур зарубіжжя є «скрупульозна робота над прозовими текстами 

письменників, які розкривали цю тему за кордоном». На жаль, досі не подолана 

дослідницька інерція, коли до аналізу російських культурних текстів науковці 

зазвичай підходять з позицій не українського інтелектуального поля, а з 

російського, залишаючись в лоні російської гуманітарної думки (П. Михед).   

 Наразі констатуємо, що аксіомою сучасного літературознавства стала 

ідея про необхідність компаративного аналізу для вивчення національної 

специфіки порівнюваних літератур. На цьому наголошували Г. Грабович, 

М. Гудзій, Т. Гундорова, Д. Дюришин, В. Матвіїшин, Д. Наливайко, М. Наєнко, 

І. Неупокоєва, Д. Чижевський. Порівняльне літературознавство «на перший 

план висуває проблеми компаративної поетики» (Л. Грицик), відтак активізація 

порівняльного вивчення споріднених чи сусідніх літератур, зокрема необхідна 

як для висвітлення творчості конкретних письменників, так і для розуміння 

сутності літературного процесу й ролі в ньому окремих національних літератур.  

У сучасній українській компаративістиці накопичилося чимало 

досліджень із порівняльного вивчення української та російської літератур 

ХХ ст., але вони здійснювалися переважно в царині лірики або великої прози на 

матеріалі значних історичних періодів, у яких певною мірою губиться 

міжвоєнне двадцятиліття. Зокрема, щодо української і російської еміграційної 

малої прози досліджуваного періоду можемо констатувати наявність невеликої 

кількості спеціальних компаративістичних студій і спорадичні згадування про 

неї у працях, що загалом стосуються літературної еміграції ХХ ст.  

Таким чином, актуальність теми пропонованої дисертації зумовлена 

необхідністю комплексного порівняльно-типологічного дослідження малої 

прози української та російської літературної еміграції 1919–1939 рр., а також 

потребою зіставлення ідейно-художніх позицій письменників, виявлення 

генеалогічних джерел, типологічних подібностей та розбіжностей і створення 

проблемно-тематичної та жанрово-стильової типології малої еміграційної 

прози. 

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

Дослідження здійснювалось у межах науково-дослідних програм та планових 

тем кафедри германських мов і зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка. Кафедральна тема «Поетика і 

типологія літературних жанрів» (номер державної реєстрації 0116U006383; 

науковий керівник – доктор філологічних наук, професор О. В. Кеба). Тему 

дисертації затверджено на засіданні вченої ради Кам’янець-Подільського 

національного університету від 03 листопада 2016 року (протокол №14) й 

скориговано комісією спеціалізованої вченої ради Д 26.001.15 із захисту 

докторських дисертацій у Київському національному університеті імені Тараса 

Шевченка.  

Мета роботи полягає у виявленні національно-культурної специфіки 

малої прози української та російської літературної еміграції 1919–1939 рр., 

здійсненні комплексного порівняльно-типологічного дослідження значного 

масиву відповідного літературного матеріалу, з’ясуванні генеалогічних джерел, 
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типологічних подібностей і розбіжностей та створенні проблемно-тематичної й 

жанрово-стильової типології малої еміграційної прози. 

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких дослідницьких 

завдань: 

- з’ясувати теоретично-методологічні засади й дискусійні питання вивчення 

малої прози;  

- дослідити соціально-політичні й культурно-історичні передумови 

розвитку малої еміграційної прози міжвоєнної доби; 

- виокремити спільне та відмінне в ідейно-художніх і світоглядних 

позиціях провідних авторів українського та російського зарубіжжя; 

- окреслити специфіку контактно-генетичних зв’язків у літературах 

українського та російського зарубіжжя; 

- схарактеризувати проблемно-тематичний діапазон малої еміграційної 

прози; 

- увести в науковий обіг твори маловідомих і недостатньо досліджених 

письменників українського та російського зарубіжжя; 

- проаналізувати жанрові різновиди в українській і російській малій прозі, 

їх спільні й відмінні особливості; 

- розглянути особливості трансформації традиційних жанрів 

малоформатної прози та їхні модифікації за нових історичних умов;  

- створити типологію жанрових різновидів малої еміграційної прози;  

- виявити домінанти розвитку малої еміграційної прози на поетико-

стильовому рівні. 

Об’єкт дослідження. З метою відтворити максимально об’єктивну 

картину розвитку еміграційної літератури залучено як власне художню малу 

прозу українських і російських письменників-емігрантів міжвоєнного 

двадцятиліття, так і документально-публіцистичні твори, опубліковані в 

еміграційній пресі й у виданнях кінця ХХ – початку ХХІ ст., зокрема твори 

А. Аверченка, І. Буніна, В. Винниченка, О. Грицая, Дон-Амінадо, Д. Донцова, 

В. Королева-Старого, Ю. Косача, О. Купріна, Ю. Липи, Л. Мосендза, Галини 

Орлівни, М. Осоргіна, В. Набокова, Саші Чорного, Теффі, В. Федорова, 

І. Шмельова. Усього в дисертації розглянуто понад 300 творів. 

Предмет вивчення – генеалогічні джерела, типологічні подібності та 

розбіжності української та російської малої прози періоду літературної 

еміграції 1919–1939 рр., її проблемно-тематична й жанрово-стильова типологія. 

Теоретико-методологічну основу роботи склали ідеї вітчизняних і 

зарубіжних літературознавців, пов’язані з проблемами міжнаціональних 

літературних відносин жанрово-стильової типології, розвитку малої прози, 

особливостями трансформації традиційних жанрів у нових соціально-

історичних умовах. Вони представлені в працях М. Бахтіна, Н. Бернадської, 

О. Бігун, О. Білецького, Ф. Білецького, Т. Бовсунівської, В. Будного, 

І. Бурлакової, О. Веселовського, Л. Грицик, І. Денисюка, М. Дубини, 

Д. Дюришина, М. Гайдеґґера, Г.-Ґ. Ґадамера, А. Єсіна, В. Жирмунського, 

М. Жулинського, В. Зарви, В. Звиняцьковського, М. Ільницького, 
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І. Качуровського, О. Кеби, Г. Клочека, Ю. Коваліва, О. Колінько, 

Н. Копистянської, Н. Лейдермана, С. Ленської, Ю. Лотмана, Н. Мафтин, 

В. Мацька, Є. Мелетинського, П. Михеда, Д. Наливайка, М. Наєнка, А. Нямцу, 

С. Павличко, Ф. Погребенника, Я. Поліщука, Г. Поспєлова, О. Рєзнік, 

М. Рубінс, І. Руснак, Г. Сиваченко, О. Соколова, Л. Спиридонової, Г. Струве, 

Л. Табачин, С. Ташликова, А. Ткаченка, О. Турган, М. Ткачука, Ю. Тинянова, 

В. Фащенка, Н. Ференц, Л. Чернець, Д. Чижевського, Ю. Шереха, К  Юнга. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань застосовано 

комплексну методологію, що передбачає поєднання описового, біографічного, 

порівняльно-історичного (генетично-контактного), порівняльно-типологічного, 

герменевтичного, міфокритичного, архетипного, системного методів. Описовий 

і біографічний методи вжито для з’ясування особливостей літературної ситуації 

періоду літературної еміграції, ідейно-художніх позицій письменників, 

урахування впливу конкретних життєвих і соціально-історичних обставин на 

жанрово-стильову специфіку творів. За допомогою порівняльно-історичного й 

порівняльно-типологічного методів виявлено споріднені літературні явища, 

специфіку взаємодії творів і письменників у діахронічному й синхронічному 

аспектах (ґенеза, традиція, вплив, рецепція), проблемно-тематичні, жанрові й 

стильові подібності й відмінності. Для виявлення особливостей поетики 

аналізованих творів застосована методика повільного і глибинного прочитання 

твору («slow reading», «close reading»). Архетипний метод актуалізовано в 

дослідженні фольклорно-міфологічної парадигми малої прози. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 

- уперше у вітчизняному літературознавстві проведено комплексне 

порівняльно-типологічне дослідження української та російської малої 

еміграційної прози міжвоєнного двадцятиліття; зіставлено проблемно-

тематичні вектори малих прозових форм; 

- окреслено схожі й відмінні особливості творів малої прози представників 

українського та російського літературного зарубіжжя на тематичному, 

генологічному й поетико-стильовому рівнях; 

- досліджено специфіку контактно-генетичних зв’язків у літературах 

українського та російського зарубіжжя міжвоєнного двадцятиліття; 

- схарактеризовано ідейно-естетичні домінанти української та російської 

малоформатної прози періоду міжвоєнної еміграції, зумовлені 

відмінностями менталітету й національно-культурного життя; 

- уведено в науковий обіг твори багатьох маловідомих і недостатньо 

досліджених письменників українського та російського зарубіжжя; 

- проаналізовано жанрові різновиди в українській та російській малій прозі, 

їх спільні й відмінні особливості; 

- розглянуто особливості трансформації традиційних жанрів та їх 

модифікації за нових історичних умов; 

- представлено жанрову типологію й виявлено стильові домінанти жанрів 

малої прози документально-публіцистичного етапу літературної 

еміграції. 
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Особистий внесок автора. Концептуальні ідеї, запропоновані й 

обґрунтовані в дисертації, а також монографії та низці наукових робіт, є 

результатом цілком самостійного дослідження автора. У науковий обіг 

уводяться твори маловідомих авторів української та російської еміграції 

(М. Арцибашев, М. Байков, Н. Берберова, О. Грицай, Леся Верховинка, 

Нік. Гієвський, Р. Купчинський, С. Левинський, І. Лукаш, А. Несмєлов, 

В. О’Коннор-Вілінська, Г. Орлівна, І. Савін, Д. Тягнигоре, В. Хмелюк, 

А. Чекмановський, О. Храпко-Драгоманова, Н. Федорова, В. Федоров та ін.). 

Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що виділено чотири 

жанрові групи малої прози російського й українського зарубіжжя: новела й 

оповідання; помежові художньо-публіцистичні жанри (фейлетон, памфлет, 

нарис, есе); «фольклорно-міфологічні» (казка, міф, притча, легенда, оповідка); 

«мініатюрно-фрагментарні» (поезія в прозі, шкіц, акварель, образок, малюнок, 

гротеск, афоризм). Виділено особливий етап у розвитку малої еміграційної 

прози міжвоєнного двадцятиліття, названий «документально-публіцистичним».  

Практичне значення отриманих результатів. Матеріали дослідження 

знайдуть застосування у процесі вивчення університетських курсів 

порівняльного літературознавства, історії української та російської літератур 

першої половини ХХ ст., теорії літератури, у розробці вибіркових курсів 

філологічного спрямування у вищій школі, при підготовці підручників і 

посібників для середньої та вищої школи. 

Апробація роботи. Дисертація обговорена і схвалена на засіданні 

міжкафедрального семінару «Поетика і типологія літературних жанрів» 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 

(протокол № 1 від 27.09.2018 р.) і на засіданні кафедри історії української 

літератури, теорії літератури та літературної творчості Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 5 від 

31.10.2018 р.). 

Основні результати роботи та висновки дисертації апробовані на понад 

30 міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських наукових і науково-практичних 

конференціях, читаннях, конгресах, а саме: Всеукраїнській науковій 

конференції «Генераційний феномен як бунт і де(кон)струкція» (Львів, 2017); 

всеукраїнських науково-практичних конференціях «Журналістська освіта в 

Україні: світові професійні стандарти» (СумДУ, 2017–2018), «Сучасні 

дослідження філологічних наук: проблеми та рішення» (Запоріжжя, 2017); 

міжнародних наукових конференціях «Современность классики» (Харків, 

2016), «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників 

філологічних наук» (Одеса, 2017), «Літературний процес: трансґенерації 

революцій», «Язык и культура» имени Сергея Бураго (Київ, 2017), «Слов’янські 

студії» (Миколаїв, 2017), «Від смішного до великого: феномен комічного в 

літературі та культурі» (Бердянськ, 2017), «Мова, культура і соціум у 

гуманітарній парадигмі», «Актуальні проблеми історичної та теоретичної 

поетики» (Кам’янець-Подільський, 2017), «Журналістська освіта на Сумщині: 

світові професійні стандарти» (Суми, 2015), «Світова література в сучасному 
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науковому дискурсі» (Харків, 2016), «Мова та література у полікультурному 

просторі», «Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та 

їхній вплив на розвиток мови та літератури», «Рівень ефективності та 

необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури» (Львів, 

2017), «Актуальні питання розвитку філологічних наук у ХХІ столітті», «Мова 

та культура: сучасні аспекти співвідношення» (Одеса, 2017); щорічних 

наукових конференціях професорсько-викладацького складу: Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка (2017–2018), 

Сумського державного університету (2016–2018); закордонних наукових 

конференціях: «The Tenth International Congress on Social Sciences and 

Humanities» (Австрія, Відень, 2017); «Концепции устойчивого развития науки в 

современных условиях» (Казань, РФ, 2017); Contemporary issues in philological 

sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine (Люблін, 

Польща, 2017); Zbior artykulow naukowych. Konferencji Miedzynarodowej 

Naukowo-Praktycznej «Filolodia, socjologia I kulturoznawstwo Badania podstawowe 

i stosowane: wyzwania i wyniki» (Гданьськ, Польща, 2017); ІV International 

Scientific and Practical Conference «Science and Education – Our Future», 

ІV International Scientific and Practical Conference «Science and Practical Results in 

2017. Prospects for Their Development» (Варшава, Польща, 2017); 

ХІV Міжнародній літературознавчій конференції «Пасіонарність 

другорядного» (Чернівці, 2017); ІХ Міжнародному конгресі україністів (2018). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано монографію 

«Малі жанри в українській та російській еміграційній прозі міжвоєнного 

двадцятиліття: компаративний дискурс» (Суми, 2018, обсяг – 24,88 друк. арк.), 

хрестоматію «Острови малої еміграційної прози» (Суми, 2018, обсяг – 6,0 друк. 

арк.), 32 наукові статті, з яких 24 – у вітчизняних фахових виданнях, 8 – у 

наукових періодичних виданнях іноземних держав (15 статей увійшли до 

міжнародних реферованих журналів, індексованих у наукометричних базах); 

матеріалах і тезах доповідей на наукових конференціях.  

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків і списку використаних джерел, що містить 530 позицій. Загальний 

обсяг дисертації – 465 сторінок, із них 387 – основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дослідження, окреслені 

мета й завдання, охарактеризовано наукову новизну, об’єкт, предмет, 

теоретичне й практичне значення роботи, основні методи дослідження, 

представлено форми апробації одержаних результатів, розкрито особистий 

внесок здобувача. 

Перший розділ «Українська й російська еміграційна мала проза в 

сучасному науково-критичному дискурсі» присвячений оглядові наукових і 

критичних праць про літературну еміграцію 1919–1939 рр.  

Література міжвоєнного двадцятиріччя і в Україні, і в Росії є предметом 

наукового вивчення. Ще у вигнанні філософи, публіцисти, критики 
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(О. Амфітеатров, І. Бунін, В. Державин, Д. Донцов, А. Животко, А. Крайній 

(З. Гіппіус), П. Мілюков, В. Ходасевич) намагалися осягнути статус 

еміграційної літератури. Однак у спробах осмислити феномен літературної 

еміграції мала проза довго залишалася периферійним об’єктом. Початок 

глибокому дослідженню літератур українського та російського зарубіжжя 

поклали праці 1950–60-х рр. – Г. Адамовича, Г. Костюка, Б. Кравціва, 

М. Слоніма, Г. Струве, Ю. Шереха, але й вони зверталися до малих прозових 

форм лише спорадично. Одна з причин криється в тому, що цей колосальний 

масив літератури переважно був розпорошеним по різних часописах зарубіжжя.  

Нові горизонти студіювання малої прози літературної еміграції 

відкрилися на початку 1990-х років і залишаються актуальними й сьогодні. 

Основні ідейно-естетичні концепції еміграційної літератури досліджували 

В. Агеносов, О. Астаф’єв, Д. Глед, М. Жулинський, І. Качуровський, 

Ф. Погребенник, О. Соколов та ін.  

Головна увага філологів Росії була зосереджена на вивченні мемуарів і 

публіцистики, загальних і теоретичних питань культури російського зарубіжжя 

(О. Бузуєв, Ю. Булдакова, К. Івченко, Т. Латипов, І. Манафова, Н. Мочалова, 

Н. Рибінська, О. Роденкова, К. Хінкіладзе) на матеріалах творів М. Горького, 

І. Буніна, О. Купріна, Г. Газданова, В. Набокова, І. Шмельова, Теффі та ін.  

Українські науковці зверталися до студіювання загальних тенденцій 

розвитку літературної еміграції (О. Баган, І. Воронюк), еміграційної поезії 

(О. Астаф’єв, М. Ільницький, Ю. Ковалів), малої прози періоду МУРу 

(І. Бурлакова), великих прозових форм того ж часу (Ю. Барабаш, І. Василишин, 

В. Мацько). Натомість розвиток малих жанрів періоду міжвоєнного 

двадцятиліття не так часто потрапляв у поле зору науковців. Більше уваги було 

приділено західноукраїнській прозі, яка в цей час перебувала в орбіті польської, 

румунської та чехословацької культур. У працях С. Андрусів, О. Харлан, 

М. Дубини, Н. Мафтин, Л. Табачин, М. Федунь, Н. Мацибок-Стародуб 

охоплено велику кількість творів малої прози західноукраїнських авторів, 

розглянуто широке коло літературознавчих проблем.  

Переважною тенденцією студіювання малоформатної прози міжвоєнних 

десятиліть стало вивчення місця малих жанрів у творчості окремих українських 

письменників. Такий підхід демонструють дослідження Н. Буркалець, 

М. Зушман (Богдан Лепкий), Л. Прима (Остап Грицай), І. Набитович (Леонід 

Мосендз), І. Голубовська, Х. Вергинюк (Наталена Королева), Н. Михальчук 

(Володимир Винниченко), С. Романов (Юрій Косач), Н. Левицька (Юрій Липа), 

О. Хомишин (Федір Дудко), М. Мельник, М. Михалюк (Роман Купчинський).  

Творчість російських письменників-емігрантів – І. Буніна, В. Набокова, 

М. Осоргіна, І. Шмельова, О. Ремізова, Б. Зайцева, Г. Газданова – детально 

проаналізована в монографіях Н. Барковської, П. Басинського, 

А. Доронченкова, В. Жердєвої, Л. Спиридонової. Однак малій прозі згаданих 

митців у їхніх дослідженнях відводиться другорядне місце. Усуненню цієї 

прогалини певною мірою сприяють дисертаційні дослідження останнього часу 

(Н. Летаєва, М. Напцок, С. Полторацька, А. Марченко). 
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Щодо компаративних аспектів української та російської літератури 

періоду міжвоєнної еміграції констатуємо повну відсутність студій, метою яких 

стало б створення ідейно-тематичної і жанрово-стильової типології малої 

прози. Довідкові видання й аналітичні публікації про окремих авторів, що 

виходять в Україні, Росії й за кордоном, неспроможні виявити увесь спектр 

проблем літературної еміграції 1919–1939 рр. 

Другий розділ «Теоретико-методологічні засади дослідження» 

присвячено розгляду сутності базових понять дисертації.  

Підрозділ 2.1 «Компаративні аспекти вивчення малої еміграційної 

прози» зосереджений на з’ясуванні найбільш доцільних і продуктивних щодо 

мети й завдань дисертації напрямів і методів сучасного порівняльного 

літературознавства. Засадничими для цієї роботи стали ідеї історичної поетики 

О. Веселовського, що були позитивно сприйняті й продовжені українськими 

вченими М. Драгомановим, Д. Овсянико-Куликовським, І. Франком. На основі 

їхніх здобутків окреслено можливості застосування генетичного (історико-

генетичного), контактологічного, типологічного і зіставного підходів. Особливо 

помітним для методології дослідження є типологічний метод, істотну роль у 

становленні якого відіграли праці В. Жирмунського. Учений висунув 

концепцію порівняння аналогічних літературних явищ (типологічний підхід) і 

розглянув історико-типологічні аналогії (конвергенції) літературного процесу. 

Активно працювали над удосконаленням та утвердженням типологічного 

методу О. Білецький, В. Будний, Г. Грабович, Л. Грицик, М. Гудзій, 

Д. Дюришин, М. Ільницький, Д. Наливайко, Д. Чижевський та ін. 

Визначальною методологічною настановою щодо порівняльно-

типологічного вивчення української і російської еміграційної малої прози є 

думка Д. Наливайка про важливість порівняльної типології для студіювання 

тенденцій історико-літературного розвитку, що дає змогу увиразнити місце 

позаматерикової малої прози досліджуваного періоду як у загальній картині 

розвитку новітньої української літератури, так і в світлі провідних тенденцій 

світової літератури ХХ ст. Створення жанрової типології еміграційної малої 

прози здійснювалося на базі концепцій Н. Копистянської, Т. Бовсунівської, 

В. Будного і М. Ільницького, що стосуються проблем компаративної генерики. 

Методологічно вагомими є й ідеї про зближення компаративістики із теорією 

літератури і новітніми напрямами гуманітаристики – герменевтикою, 

феноменологією, рецептивною естетикою. У процесі дослідження малої 

еміграційної прози 1919–1939 рр. найбільш продуктивним визнано 

тематологічний підхід. Помітні перспективи мають також студії генеалогічних 

джерел, філіації, рецептивних збігів, типологічних відповідностей.  

У підрозділі 2.2 «Мала проза міжвоєнної доби: проблеми жанрової 

типології» теоретичні висновки відомих науковців екстрапольовані на 

матеріал нашої роботи. У міжвоєнне двадцятиріччя детального розгляду у світлі 

ідеї про константно-змінну природу жанру й із урахуванням різних 

концептуальних підходів потребує жанрова система. Спираючись на 

дослідження про «пам’ять жанру» (М. Бахтін), про зміни жанрових 
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особливостей малої прози в процесі еволюції (І. Денисюк), класифікацію 

«споріднених груп» (Г. Поспєлов), перехресну класифікацію (Л. Чернець), 

визначення новели як «романічного» жанру (В. Звиняцьковський), пропонуємо 

умовний поділ еміграційних малоформатних прозових форм на чотири групи за 

такими різновидами: міфологічні, національно-історичні, етологічні, 

новелістичні жанри художньо-публіцистичного спрямування. 

У творах міфологічної групи виразно простежується орієнтація на міфо-

фольклорну поетику. За жанровою формою вони тяжіють до оповідання й 

новели з відповідною тематикою, сюжетикою та ізоморфними поетико-

стильовими моделями щодо канонічних жанрів казки, міфу, легенди.  

Твори другої групи – національно-історичні – це жанри «доби героїв» 

(Гегель), яка в іншому вимірі й на ґрунті нової історичної реальності відкрилася 

після катастрофічних подій 1917 р. У зображенні героїв міжвоєнної епохи 

домінує народно-фольклорна естетика, що споріднює таких персонажів із 

козаком чи класичним богатирем.  

До етологічної групи належать описово-розповідні жанри, у яких відсутня 

еволюція характерів, – байка, сатира, художній нарис, утопія. Від творів 

перших двох груп вони суттєво відрізняються характерологією, сюжетно-

композиційною організацією, наративом, пафосом, поетикою.  

Новелістичні жанри художньо-публіцистичного спрямування об’єднують 

новели й нариси чи спогади з акцентованим документалізмом і вільною 

композицією. До цієї групи відносимо психологічну новелу й оповідання, деякі 

жанри фрагментарної прози, нариси, спогади, що містять публіцистичну й 

документальну основу. 

Формування жанрової типології малої прози потребує й сутнісного 

визначення самого досліджуваного періоду, який, відштовхуючись від 

виокремлених І. Денисюком двох попередніх етапів розвитку малої прози – 

«фольклоризму» і «фази соціологічного оповідання й суспільно-психологічної 

студії» – називаємо «документально-публіцистичним». У міжвоєнне 

двадцятиліття провідними стають малоформатні прозові жанри, які набувають 

головним чином рис літератури факту й літератури «людського документа» 

(Г. Адамович).  

З огляду на вищесказане, пропонуємо виділити такі групи жанрів у складі 

малої прози документально-публіцистичного етапу: новела й оповідання; 

помежові літературно-публіцистичні (фейлетон, памфлет, нарис, есе), до них 

тяжіють жанрові форми з антиутопічним змістом; «фольклорно- міфологічні» 

(казка, міф, притча, легенда, оповідка); «мініатюрно-фрагментарні» (поезія у 

прозі, шкіц, акварель, образок, малюнок, гротески, афоризми тощо). 

У третьому розділі «Особливості художньо-естетичного моделювання 

життя у міжвоєнну добу засобами малої прози» розглядаються важливі 

аспекти проблемно-тематичної парадигми еміграційної малої прози, що 

розгортається як взаємодія національно-патріотичного, культурно-історичного, 

екзистенціального, соціально-побутового дискурсів. Виокремлено типологічні 

збіги, породжені воєнно-революційними подіями першої третини ХХ ст.  
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Матеріал підрозділу 3.1 «Соціально-історична ситуація після Першої 

світової війни в українській та російській малій прозі (Л. Мосендз, І. Лукаш, 

А. Чекмановський, І. Савін, Р. Гуль, А. Несмєлов, А. Аверченко, Теффі)» 

репрезентує твори малої прози, у яких головною є тема жахливих наслідків 

Жовтневого перевороту. 

У пункті 3.1.1 «Викриття «більшовицького раю» й еміграційна 

антиленініана» уводиться в літературний обіг багато нових імен авторів, у 

творах яких виявляються типологічні збіги (теми Жовтневого перевороту, 

екзистенціальні мотиви, криваві картини діяльності нової влади).  

Сприйняття життя українськими й російськими письменниками за 

межами батьківщини було багато в чому схожим і мало загострений 

екзистенційний вимір. Тема воєнно-революційних катаклізмів стала головною в 

малій прозі майже кожного автора, а в художньо-естетичному моделюванні 

світу домінували апокаліптичні картини.  

Проблемно-тематична парадигма малої прози українських і російських 

митців представлена у двох вимірах: передчуття майбутнього нещастя, що 

переплітається зі сподіваннями на краще (І. Мірний, О. Ремізов, П. Північний), 

і загострення «ефекту художньої правди», картини революційного лихоліття й 

життя під владою більшовиків (О. Купрін, Є. Гринишин, І. Шмельов, 

В. Королів-Старий, І. Савін).  

Письменники вдавалися до акцентованих художніх засобів 

викривального змісту, вводячи їх навіть у назви творів: «нечиста сила», 

«гільйотина», «сонце мертвих», «край «божевільних та злочинців», «дисонанс», 

«павутина», «дюжина ножів у спину революції». Неприйняття більшовицьких 

«азіатських облич», хамства, гидкої лайки подано через повторювання 

сонорних і шумних звуків (Л. Мосендз). Більшовики – це «стервятники», банда 

убивць (І. Шмельов), «бур’ян, який вдерся у напівзруйновану оранжерею» 

(П. Північний).  

Однак при схожому неприйнятті нової влади майже всіма українськими 

та російськими емігрантами, мету й засоби її ліквідації вони почасти бачили по-

різному. Мала проза російських авторів насичена образами дійових осіб, які 

мріють про минулу велич монархічної держави, тому чекають, поки їх 

«покличе Росія» (І. Лукаш, Р. Гуль) або закликають до терору (М. Арцибашев). 

Персонажі українських митців взагалі негативно ставляться до нової влади, яку 

асоціюють із віковою залежністю від Московії, а отже, діють самотужки або 

об’єднуються у повстанські загони для боротьби з нею (Л. Мосендз, Ю. Липа). 

Намагаючись знайти відповідь на запитання «хто винен?» у низці 

катастрофічних подій світового масштабу, які спричинили масове знищення 

людей, жалюгідне існування за межами рідних земель, автори-вигнанці 

покладали вину на більшовицького тирана. В еміграції противагою створеному 

в радянській літературі канонічному міфологізованому образу Леніна стала так 

звана антиленініана. І російські, й українські митці висловили ставлення до 

«вождя» у реалістичному (О. Купрін, А. Чекмановський, О. Звичайна) або 

сатиричному (А. Аверченко, К. Поліщук, Теффі, Дон-Амінадо, Саша Чорний) 
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ключі, застосовуючи різноманітні методи і прийоми – гротеск, фантастику, 

антиутопію, монтаж, карнавальну традицію. В еміграційній малій прозі 

з’явився некротичний дискурс із елементами сатири. Репрезентувати образ-

карикатуру більшовицького лідера авторам допомагають елементи фольклорної 

поетики (анекдотичні ситуації, бурлескні мотиви, гротескні образи). 

У пункті 3.1.2 «Антивоєнні мотиви у творах представників «втраченого 

покоління» зосереджуємося на студіюванні творів, автори яких зображують 

війну як екзистенціальну катастрофу.  

Мотив «втраченого покоління» виник в еміграційній літературі 

паралельно з творами західноєвропейських письменників, для яких трагедія 

Першої світової війни стала основним імпульсом творчого самовираження, – 

Е.-М. Ремарка, Е. Гемінґвея, Р. Олдінгтона. Реальні факти, що складали основу 

малої прози авторів – учасників військових походів А. Чекмановського 

(«Крути»), Р. Гуля («Ледяной поход»), набували концептуального художнього 

осмислення, а ключові катаклізми недавнього минулого України й Росії 

розкривалися через паралелі між історичними подіями різних часів.  

Антивоєнний пафос малої прози яскраво демонструє новела А. Несмєлова 

«Короткий удар», головна проблематика якої розгортається в екзистенційному 

ключі: солдати «вибирають» смерть, бо іншого виходу немає. Вони навіки 

залишаються «дітьми чотирнадцятого року». Нова парадигма, в межах якої 

людина трактується передусім через її ставлення до власного, особистісного 

буття, отримала поширення й у міжвоєнне двадцятиріччя. Висновок щодо її 

сутності оприявнений у формулі «людина звучить трагічно», різні варіації якої 

представлені майже в усіх творах згаданої тематики. 

Проблему патріотизму як засадничого аспекту духовного життя 

розглянуто у підрозділі 3.2 «Контроверзи українського та російського 

патріотизму в малій прозі». У період міжвоєнного двадцятиліття поняття 

«любов до батьківщини» вкрай загострилося. Вигнанці опинилися між 

Сциллою й Харибдою: на батьківщині їх вважали ворогами, а Європа стала для 

багатьох з них лихою мачухою. Письменникам-емігрантам притаманні змішані 

почуття: любові й болю, ностальгії й бажання; при цьому одні прагнуть 

звільнити Україну від більшовицької влади й вибороти власну державність, а 

другі – повернути монархічну Росію.  

У пункті 3.2.1 «Люди без батьківщини й рееміграція» висвітлено 

особливості малої прози тих митців, кого труднощі вигнання змусили 

повернутися до рідного краю. Серед них – К. Поліщук, Галина Орлівна, 

О. Толстой, Максим Горький, О. Купрін. Їхні долі склалися по-різному, але 

зазвичай виявилися схожими: одні сліпо довірилися радянській владі, тому 

погодилися служити комуністичному режимові, з другими останній жорстоко 

розправився. У малих прозових формах цих авторів домінують мотиви 

самотності, вигнання, повернення, які найчастіше оприявнюються в 

автобіографічних сюжетах.  
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У пункті 3.2.2 «Патріотичні вектори малої прози Д. Тягнигоре й 

А. Чекмановського» охарактеризовано особливості втілення національно-

патріотичного дискурсу на прикладі творчості малознаних письменників.  

Провідне місце у прозових творах Д. Тягнигоре й А. Чекмановського 

займає ідея козацької минулої слави, що потребує відродження. Автори 

прагнули відтворити волелюбний дух предків, тому зверталися до різних 

жанрів малої прози, почасти даючи своїм творам афористичні назви. Такими є 

оповідання («Під блакитно-жовтим прапором», «За мрії на Сибір», «Ще ревуть 

пороги»; «Гонта»); легенди («Меч, яким здобувається воля», «Воля України і 

коваль»; «Віки пливуть над Києвом»); автобіографічний нарис із елементами 

вимислу («Як я отаманував на Січі», «Спомин») тощо.   

У пункті 3.2.3 «Екзистенціальні складники національно-патріотичного 

дискурсу (О. Купрін, Леся Верховинка, О. Толстой, О. Бабій)» проаналізовані 

схожі й відмінні образи й мотиви, що свідчать про дотичність 

екзистенціального й патріотичного дискурсів малої еміграційної прози.  

Творчість таких різних письменників, як Леся Верховинка й О. Купрін 

демонструє тематичну подібність у зображенні «малих людей рідної землі» і 

схоже тяжіння до міфотворчості, що спричиняє типологічні паралелі на рівні 

опосередкованих контактних зв’язків і звернення до фольклорно-поетичних 

образів. В оповіданнях і нарисах обох авторів («Домик», «Однорукий 

комендант», «Одиночество», «Бубен Неуемный», «Бредень» О. Купріна; «Казка 

минулих літ», «Старече лихо», «На полонині», «Сіра книжечка» Лесі 

Верховинки) створено типологічно подібний хронотоп, у якому переплітаються 

картини героїчного минулого, стражденного сьогодення й омріяного 

майбутнього гармонійного світу.  

Еміграційна мала проза виявилася вельми близькою до екзистенціалізму, 

нової світоглядної парадигми, що ствердилася в Європі між двома світовими 

війнами. Національно-культурні варіації такої парадигми прослідковано на 

прикладі оповідань О. Толстого «На острове Халки» і О. Бабія «Бандит».  

Письменники помістили героїв своїх творів у «мінус-гармонійну» 

післявоєнну атмосферу і зробили заручниками світових катаклізмів. У 

російського автора – жах чужини, непримиримість із втратою батьківщини, 

напівголодне існування офіцерів, що опинилися на острові Халкі, неймовірна 

нудьга, побутова невлаштованість. Ще далі виходить із «берегів своєї 

упорядкованої свідомості» (Е. Соловйов) герой О. Бабія. Іван Зарубняк гостро 

переживає власну межову ситуацію, наслідок неусвідомлюваного шляху від 

ласкавого, ніжного хлопця, що боявся крові, війни, до «сторонньої» людини на 

зразок А. Камю.  

З’ясуванню впливу міфологізму, однієї із важливих категорій новітньої 

літератури, на еміграційну малу прозу присвячений підрозділ 3.3 

«Фольклорно-міфологічна парадигма». Звернення письменників до 

архетипових тем, сюжетів, мотивів і образів дає змогу виявити контактно-

генетичні зв’язки й типологічні сходження, що виникають у процесі засвоєння 

загальнокультурного досвіду. 
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У пункті 3.3.1 «Т. Шевченко й О. Пушкін як національно-культурні 

архетипи у малій прозі Б. Лепкого, К. Поліщука, Ю. Липи, Саші Чорного, 

М. Осоргіна» розглянуто місце двох поетів у художньо-естетичній свідомості 

українських і російських письменників-емігрантів.  

Шевченкіана й пушкініана представлена двома групами творів. Першу, 

яку умовно називаємо панегіричною, складають твори художньо-

публіцистичного змісту, що підтверджують ставлення до національних поетів 

як до культових фігур. У другій групі, нарисово-портретній, парадигма 

схожості формується навколо концепту «портрет» і водночас простежується 

розмежування на «живого Пушкіна» у російських прозаїків (М. Осоргін, 

Нік. Гієвський) і «архетип Спасителя» в українських (Б. Лепкий, Ю. Липа, Леся 

Верховинка).  

Мала проза названих авторів окресленої тематики демонструє 

опосередковані літературні контакти. Російські митці намагалися зробити 

класика своїм сучасником, вступали у мистецький діалог із ним. Пушкін давав 

відчуття єдності, згуртованості, чого іноді не вистачало еміграційним партіям і 

об’єднанням. Натомість для українських письменників Шевченко був 

національним оберегом, архетиповим символом нескореності й нетлінності 

українського духу; його портрет стає важливим символічним образом у 

багатьох творах, а «Кобзар» для різних персонажів має значення талісмана.   

У пункті 3.3.2 «Особливості художнього вираження архетипу Матері 

(В. Софронів-Левицький, І. Шмельов, Теффі, М. Осоргін, Б. Лепкий, У. Самчук, 

І. Гаврилюк)» проаналізовано образи й сюжети, породжені архетипом Великої 

Матері. Художні парадигми українських і російських письменників у 

відтворенні основних сюжетів та мотивів материнської архетипіки є 

типологічно схожими і в багатьох випадках перетинаються.  

У залучених для розгляду оповіданнях і новелах І. Гаврилюка, 

Б. Лепкого, І. Шмельова, Теффі, Лесі Верховинки, У. Самчука, В. Софронова-

Левицького спостерігаються подібні особливості втілення пов’язаних із цим 

архетипом міфологічних мотивів: помсти, жертовності, сліпої материнської 

любові, Ніобеї (матері-страдниці), Ати (підміни дитини), Ананке (фатальної 

зустрічі), Юди (матері-зрадниці), Фурії (материнського прокляття й помсти), 

маски (захисної оболонки), чужого (невпізнання власної дитини), манкуртизму 

(забуття), Мнемозини (спогаду). Втім, навіть за такої багатої варіативності 

домінантою здебільшого залишається жертовний образ матері.  

На прикладі книг малої прози В. Королева-Старого й А. Аверченка з 

однаковою назвою – «Нечиста сила» – у пункті 3.3.3 «Фольклорно-міфологічні 

візії ірреальної дійсності в оповіданнях А. Аверченка і В. Королева-Старого» 

виявлено генеалогічні зв’язки на рівні назв збірок, архітекстуальності, 

типологічної рецепції гоголівських сюжетів і мотивів. Обидва прозаїки 

ототожнюють більшовицьку владу з нечистою силою.  

Типологічно близькою є й поетика збірок, в основі якої – фольклорна 

образність, поєднання фантастичних і гумористичних елементів, прийоми 

суб’єктивованої нарації. Водночас малі жанрові форми В. Королева-Старого є 
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полемічними щодо соціально-політичної позиції А. Аверченка, але типологічно 

подібними до неї в тому сенсі, що нечиста сила більшовицької влади нагадує 

щось принципово вороже людству й людяності.  

Близькою є й авторська оцінка тих персонажів, які не гірше за вигаданих 

міфологічних монстрів творять лихо, розбрат і неспокій на землі. Різну 

спрямованість має патріотичний пафос авторів-вигнанців, які мріяли про 

повернення кожний на свою батьківщину: В. Королів-Старий у вільну Україну, 

А. Аверченко – у монархічну Росію. 

Четвертий розділ «Жанрова палітра еміграційної малої прози: 

традиційні орієнтири і модерністські пошуки» присвячений дослідженню 

системи малоформатних жанрів еміграційної літератури. Попри активну 

реакцію на нові віяння епохи, творчість письменників еміграції була перш за 

все розвитком тих традиційних канонів, що склалися в кожній національній 

літературі. Більшість авторів (А. Аверченко, І. Бунін, З. Гіппіус, О. Королів-

Старий, О. Купрін, Б. Лепкий, Теффі, І. Шмельов) отримали визнання ще до 

революції, тож продовжили свої творчі пошуки у вигнанні.  

У складі малої прози документально-публіцистичного етапу досліджено 

чотири групи: новела й оповідання, переважно орієнтовані на класичну 

жанрову поетику; помежові літературно-публіцистичні твори, до яких також 

тяжіють різні жанрові форми антиутопічного змісту; твори з «фольклорно-

міфологічною» основою; «мініатюрно-фрагментарні» форми. 

Аналіз літературно-художнього матеріалу у підрозділі 4.1 «Нове 

життя» новелістики» ґрунтується на теоретичних концепціях 

співвідношення реалістичної та модерністської парадигм. Саме їх синтез 

спричинив продуктивний розвиток дифузних жанрових форм, у яких 

спостерігається поєднання як гетерогенних тенденцій, так і типологічно й 

генетично споріднених.  

У пункті 4.1.1 «Нетрадиційна проза»: В. Набоков, Ю. Косач, Максим 

Горький, О. Грицай» проведено компаративний аналіз модерністської малої 

прози українських і російських письменників-європеїстів. 

У «нетрадиційній» новелістиці авторів інтелектуальної прози В. Набокова 

та Ю. Косача наявні схожі риси, що відсилають до модерністської поетики: 

актуалізація образу дивака, мотивів двійництва, акцент на діалозі з читачем, 

поширеність авторських метатекстуальних коментарів, ігровий підтекст, 

наскрізна інтертекстуальність, образна символіка, інтроспективний 

психологізм. Російський автор звертається до християнсько-легендарних і 

казкових сюжетів, надаючи їм несподіваного сенсу («Дракон», «Картофельный 

Эльф», «Сказка»). Специфічні уподобання В. Набокова (метелики, шахи, 

футбол, кросворди) створюють, ймовірно, ту «спіраль», яку сам автор уважав 

основою життя. Такі захоплення перетворювалися на інструмент реалізації 

художніх задумів і позначалися на поетиці його творів. Хитросплетіння 

сюжетів оповідань «Пассажир», «Катастрофа» нагадують шахові комбінації. У 

життєвій позиції героя переважає самотність, екзистенціальне розуміння буття і 

власного життя. Оповіданням автора притаманна ігрова інтрига, концепція 
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художнього двосвіття, обігрування «матрьошкових» моделей, імпліцитний 

діалог із читачем. 

Якщо В. Набоков майже не торкався воєнної тематики, то в Ю. Косача 

поширеними є мотиви «втраченого покоління». Зразком такого твору є новела 

«Остання атака», герой якої, німецький аристократ, вірив у життя, де не буде 

насильства і знущання, однак став одним із «людей у касках», хто «не побачать 

своєї батьківщини», бо він – один із «сірих міліонів великої армії, що мусила 

стрічати смерть на чужих землях». 

Інтерес Максима Горького у 1920-ті роки до «нетрадиційних» сюжетів 

був закономірним «у пору його роздумів про Росію, яка тільки-но пережила 

страшний досвід революції і братовбивчої війни» (М. Клімова). Домінантами 

поетики його еміграційних оповідань є біблійні, фройдистські й ніцшеанські 

мотиви, числова символіка, полеміка з основних питань зображення персонажа 

з Ф. Достоєвським, Л. Андрєєвим, М. Арцибашевим, а головне – відтворення 

«усіх вивертів людської душі» без ідеологічного втручання, характерного для 

автора в дожовтневий період його творчості. Максим Горький створює власний 

міф про великого грішника, який загалом має архетипове значення для 

російської літератури. В оповіданні «Отшельник» домінують окреслені вище 

особливості модерністської поетики, а провідну роль відіграє фольклорно-

міфологічна образність. Саме такий образ дивака-відлюдника, генеза якого 

походить із міфів про великого грішника, про Пана (Велеса), архетипу Мудрого 

Старця і Спасителя, і став центральним у «новій» прозі російського автора.  

Типологічною подібністю до модерністської генерики позначені жанрові 

форми малої прози О. Грицая. У його «своєрідних оповіданнях із ідеолого-

філософічною тематикою» (Л. Винар) вдало застосовуються традиційні 

атрибути оповідання, новели, казки й ознаки притчі, легенди, міфу, «доповіді». 

У роботі проаналізовано новаторські казково-реалістичні твори, у яких 

порушуються соціально-філософські та морально-етичні проблеми того часу. 

Дещо відособлено у творчому доробку автора стоїть сатира «Щурі». Огидні 

створіння – символи зла і руїни – роз’їдають країну зсередини, адже від самих 

початків існування України щурі були завжди: щурі-редактори, щурі-

письменники, щурі-урядовці, щурі-дипломати, які «гризли до тла всі коріння 

ладу й миру», «підгризаючи кожну основу нового життя». 

На прикладі новелістики українських і російських мисткинь (пункт 4.1.2 

«Оповідання в жіночій малій прозі (В. О’Коннор-Вілінська, О. Храпко-

Драгоманова, Н. Федорова, Н. Берберова, К. Гриневичева») з’ясовано 

співвідношення різних видів оповідань: етнографічне, різдвяне, соціальне, 

оповідання-портрет, психологічне, «детективне» тощо.  

Пошуки вільного поєднання різної тематики і стилістики малої прози 

демонструє творчий доробок В. О’Коннор-Вілінської. Оповідання «Дід Явтух», 

«Святвечір» мають виразний етнографічний колорит і не лише відтворюють 

народні звичаї і соціально-побутову атмосферу, а й сповнені багатозначної 

символіки. Інший характер має велике оповідання письменниці «Понад 

Сулою», у якому традиційний сюжет кохання між представниками різних 
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соціальних верств (Тиміш і Настя) ускладнюється соціально-історичними 

конфліктами, антитезою «старої» і «нової» України (образи Насті й Оксани).  

У вказаний період набуває поширення новий різновид жанру – «оповідка 

вигнання», представлена у творах багатьох письменниць. Вони об’єднані 

схожим патріотично-ностальгічним дискурсом. До таких оповідань тяжіють 

соціально-психологічні, у яких першорядне значення має морально-етична 

складова та екзистенційні мотиви. Схожі риси властиві оповіданням 

К. Гриневичевої «Під чужим небом» та О. Звичайної «Щаслива Ганна».  

У більшості новелістики прослідковуються типологічні збіги як на 

жанровому, так і на тематичному рівнях. В українських авторок домінує пафос 

страждання, національно-патріотичний та етнокультурний аспекти відтворення 

життя, що є продовженням традицій, закладених О. Кобилянською, 

М. Черемшиною, В. Стефаником. Росіянкам більшою мірою притаманна 

заглибленість у «темряву душі» людини, акцент на суперечностях 

внутрішнього світу, що цілком відповідало традиціям російських класиків – 

Ф. Достоєвському, Л. Толстому, А. Чехову. Алюзії письменниць із 

європейськими творами (Г. Флобер, Ч. Діккенс) свідчать про входження їхніх 

доробків до загальносвітового літературного процесу.  

Специфіку помежових жанрів – фейлетону, нарису, памфлету, есе, 

жанрових форм з антиутопічним змістом розкрито у підрозділі 4.2  «Тенденції 

розвитку літературно-публіцистичних жанрів».  
Особливості нарисів Д. Донцова і М. Арцибашева, а також деякі дотичні 

до антиутопії твори періоду літературної еміграції 1919–1939 рр. зіставляються 

у пункті 4.2.1  «Художня публіцистика: уроки минулого та прогнози на 

майбутнє (Д. Донцов, М. Арцибашев)».  

Стиль художньої публіцистики українського та російського митців 

Д. Донцова й М. Арцибашева зумовлений активною громадянською позицією 

авторів і бажанням донести її до читацької аудиторії. Основні тематичні 

вектори їхньої малої прози закцентовані на постановці актуальних завдань 

тогочасної дійсності, пов’язаних із політичними й еміграційними проблемами, 

культурно-мистецьким життям.  

Питання, які порушує Д. Донцов, – сутність більшовицької ідеології, 

антинародна політика Леніна та причини поразки Української революції. 

М. Арцибашеву й Д. Донцову притаманні динамізм думки, в’їдлива іронія, 

загострена тенденційність, пристрасна аргументація. Публіцистичний стиль 

обох авторів відрізняється особливою енергетикою письменників-борців. 

Переконливі аргументи, влучні й чіткі висновки авторів спонукали 

співвітчизників до дії. Інша річ – світоглядні позиції непримиренного 

українського націоналіста й переконаного російського монархіста.  

У пункті 4.2.2 «Фейлетон як зразок літератури факту у творчості 

А. Аверченка і Р. Купчинського» простежено типологічні особливості названого 

жанру та його місце в літературі міжвоєнної доби.  

Фейлетон відповідає завданням авторів, націлених на формування 

«літератури факту» (Н. Чужак). Він займає чільне місце в доробку багатьох 
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письменників-емігрантів, найбільш помітно виявившись у творчості 

А. Аверченка та Р. Купчинського. Збірка російського письменника «Дюжина 

ножей в спину революции» стала енциклопедією постреволюційного життя 

країни, а її назва красномовно свідчить про ставлення автора до революційних 

подій. На відміну від А. Аверченка, який виступав проти засилля більшовицької 

влади, гумористичні оповідання й фейлетони Р. Купчинського, надруковані в 

газеті «Діло» під псевдонімом Галактіон Чіпка, мають національно-культурне 

спрямування. Тематична багатовекторність його творів – політика, мова, 

мистецтво – об’єднані авторським пафосом відстоювання інтересів 

українського народу.  

Фейлетони обох письменників містять різноманітний фактичний 

матеріал, однак поетику їх визначає авторський підтекст. Спираючись на 

достовірну інформацію та сатирично змальовуючи післяреволюційне життя, 

автори активно послуговуються елементами езопової мови, вдаються до 

жорсткої іронії, уводять елементи модерної поетики (символіка, монтаж, 

діалогічна структура тексту, мотивні повтори). 

У пункті 4.2.3 «Поетика нарису у творах С. Левинського і М. Байкова» 

розглядаються особливості помежового жанру на прикладі збірок М. Байкова 

«Тайга шумит» і С. Левинського «З Японського дому», у яких змальований 

таємничий світ Далекого Сходу: маньчжурська тайга з її «вільним» життям і 

вольовими характерами у малій прозі російського автора; екзотична природа і 

культура Японії в українського митця. 

Провідним жанром у творчості М. Байкова та С. Левинського є нарис, у 

який органічно вплітаються елементи художнього вимислу. Такий своєрідний 

симбіоз документального й художнього має певні переваги перед іншими 

жанрами малої прози. Нариси письменників позначені автобіографізмом, 

насичені реальними людьми та подіями, містять авторські коментарі та аналіз 

явищ природи й соціуму; їхній поетиці властиві композиційна стрункість, 

розгорнута описовість, характерологічна завершеність, послідовне розгортання 

сюжетної лінії.  

Підрозділ 4.3 «Фольклорні» жанри»: на порубіжжі фікціонального й 

фактуального» присвячений студіюванню легенди й новели, «казковим» 

оповіданням і міфам.  

У пункті 4.3.1 «Легенда й новела в античному й орієнтальному 

дискурсах: О. Грицай і О. Купрін» з’ясовано особливості трансформації 

актуальних для еміграційної малої прози античних сюжетів і східних мотивів. 

Перебування у складних умовах еміграції спонукало багатьох митців до 

перенесення у вимір казки, легенди, мрії, екзотики.  

Прозові доробки О. Грицая та О. Купріна демонструють чимало точок 

сходження між двома письменниками. Їх зближує інтерес до давньогрецької 

міфології, романтизму (зокрема, обидва були обізнані з творами Г. Гайне та 

М. Лермонтова) і східної літератури, що свідчить про актуальність 

опосередкованих літературних контактів. Творчість українського і російського 

прозаїків споріднює переосмислення міфів і традиційних сюжетів світової 
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літератури крізь призму новітніх філософських ідей, зокрема «філософії життя» 

у варіанті Ф. Ніцше і психоаналітичних концепцій. Про це свідчать 

«новелістичні легенди» «Геро, Леандр и пастух», «Судьба», «Синяя звезда», 

«Волшебный ковер» О. Купріна і «Про Анандра та Змія», «Про султана та його 

жінку», «Про Смараґдову Оазу», «Невольник» О. Грицая. Обидва автори 

обирають яскраві сюжети, творять неординарних персонажів, вдаються до 

екзотичної образності, що, власне, і наближує їх до жанру легенди. Типологічна 

подібність малої прози О. Купріна й новел О. Грицая виявлена у тематичній 

спрямованості (теми свободи, влади, кохання, життєвої мети), подібних 

мотивах і символах (непересічна особистість і слабкий персонаж, сила слова і 

страх життя, співвідношення аполонівського й діонісійського як архетипних 

первнів буття і внутрішнього світу людини). 

Студіювання місця легенди в малій еміграційній прозі продовжено в 

пункті 4.3.2 «Традиція та оновлення жанру легенди (Наталена Королева, 

А. Чекмановський, С. Калинець)». З-поміж взірців цього жанру виділяються 

твори Наталени Королеви, що охоплюють традиційну та нову тематику 

(національно-патріотичного, релігійного й екзистенційного дискурсу). Вони 

пов’язані з «циклоном революції» («Ґонта») і «злиднями еміграції» («Дідусь»). 

В останній авторка своєрідно інтерпретує легенду про духа Святого Венедикта, 

який навчає прихожан більше уваги приділяти вбогим і чужинцям, адже 

«Господа бо Ісуса приймаєте в них». У новелі «Ґонта» письменниця переносить 

образ національного героя в сучасність. Загадкова, майже містична постать 

легендарного персонажа відтворена у зовнішності та внутрішніх якостях 

сучасного борця за Україну, що наближує твір до легенди.  

Тематика легенд А. Чекмановського пов’язана з поліським життям, у 

якому автор убачає чимало загадкового. Елементи містичного світобачення 

зумовлюють сюжетно-композиційну і поетико-стильову своєрідність таких 

творів, як «Безодня», «Поліщуцька Мати». В обох випадках автор акцентує 

незбагненну й невідворотну силу жіночих чар. Але якщо в першій легенді 

показано руйнівну сутність жіночої природи, то в другій виведено чародійно-

натхненну, разючу й водночас милосердну силу жінки. 

С. Калинець визначав свої твори як «історичні казкові оповідання», а за 

жанровими домінантами вони наближаються до легенд. У збірці «Було, та 

мохом поросло» домінують національно-патріотичні мотиви – поєднані 

героїчне козацьке минуле і жорстоке сьогодення після поразки визвольних 

змагань. Сюжетно-композиційна структура авторських легенд  охоплює як 

міфологізовані ремінісценції колишньої козацької звитяги, так і конкретні 

соціально-історичні події з вказівками на реальні топоніми, а також прямі 

авторські відступи й міркування, у яких здійснена спроба історико-

філософських узагальнень про долю України, як-от: «А сьогодні чим є наша 

країна? Одно цвинтарище. Кругом руїни й могили».  

Своєрідність і типологічні паралелі між авторською казковою прозою 

розглянуті в пункті 4.3.3 «Модифікація «казкових оповідань» та «оповідань-

міфів у творчості В. Королева-Старого й О. Амфітеатрова».  
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Малу прозу українського й російського письменників споріднюють 

фольклорні генеалогічні зв’язки й тяжіння до гоголівських міфопоетичних 

традицій, що простежені на матеріалі збірки В. Королева-Старого «Нечиста 

сила» й «оповідань-міфів» О. Амфітеатрова «Летавица», «Дубовичи. 

Карпатская сказка». Обидва автори орієнтуються на міфологічні й народно-

поетичні уявлення про потойбічний світ і хтонічні сили, переносять їх у 

хронотоп казкової прози, що зазвичай позбавлений часових меж і конкретних 

топографічних координат. Твори В. Королева-Старого містять казкові 

елементи, а «нечиста сила» у нього зазвичай мудра й добра. В українському 

фольклорі загальноприйнято Літавицю вважати недоброю – саме такою її 

показав О. Амфітеатров. Натомість у В. Королева-Старого Літавицею стає 

покійна мати, яка рятує сина від злих людей.  

Таким чином, мала проза фольклорної групи має виразне філософське 

спрямування – осмислює життя крізь призму позараціональних категорій у 

складному переплетенні позитивного та негативного, доброго та злого, 

сакрального та профанного. 

У підрозділі 4.4 «Типологія мініатюрно-фрагментарної прози 

(І. Бунін, В. Хмелюк, Галина Орлівна, Дон-Амінадо, Р. Купчинський)» 

висвітлені теоретичні питання, пов’язані з ідентифікацією прози, що тяжіє до 

мінімізації художньої структури. У російській літературі такі твори 

представлені вже апробованими формами: мініатюрами І. Буніна, короткими 

гумористичними замальовками А. Аверченка, Дон-Амінадо, Саші Чорного, 

Теффі.  

В українській еміграційній літературі малоформатна проза посідає більш 

помітне місце. Вона подана різними жанрами (поезії в прозі, етюди, 

«малюнки», образки), іноді з несподіваними авторськими маркуваннями, як-от: 

«гротески» Галини Орлівни, «шкіци» Василя Хмелюка та інших письменників, 

твори яких віднайдено в різних еміграційних виданнях. «Маленькі форми» 

українських митців засвідчують близькість до модерністських тенденцій 

(наративна фрагментарність, експресивне мовлення, колористична символіка), 

хоча й закорінені на національних та фольклорно-міфологічних мотивах. 

Найбільш експериментальною у згаданому ряду є малоформатна проза 

В. Хмелюка, який сміливо грає зі словом і кольором, легко поєднує 

імпресіоністичну мазковість письма з філософськими максимами.  

У мініатюрах І. Буніна, поряд із темою кохання (цикл оповідань «Темные 

аллеи»), особливу роль в еміграції набувають філософські та побутові теми. 

Українські автори більше переймалися питаннями катастрофічних подій того 

часу, але зверталися й до вічної теми кохання (Галина Орлівна). Окремі 

поетико-стильові складники «мініатюрно-фрагментарної» прози – лірична 

основа, музикальність і колористика – незмінні атрибути майже всіх 

розглянутих творів. 

З-поміж малоформатної прози особливо виділяється жанр афоризму, 

якому властива філософічність у лаконічних, відточених висловах, тобто жанр, 

який «у двох–трьох рядках схоплював характеристику вад української людини 
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чи народу» (Б. Бойчук). Типологічні ознаки афоризму розглянуто на прикладі 

максимів Р. Купчинського зі збірки «Терпкі думки» і «Афоризмів» Дон-

Амінадо. Хрестослів’я російського автора написані в жанрі комічного на різні 

теми; натомість у висловах українського письменника переважають серйозні 

сентенції (хоча також почасти в іронічній формі), об’єднані найважливішою 

для автора темою історичної долі України.  

Філософсько-сатиричні афоризми Р. Купчинського й Дон-Амінадо 

відрізняються тематичним спрямуванням, однак у кожного наповнені духом 

критичного аналізу і навіть скепсису. Р. Купчинський відданий Україні й 

українцям, тому його афоризми й справді терпкі, іноді колючі, сповнені 

бажання застерегти від фатальних помилок у майбутньому. Іноді він вдається 

до жорсткої іронії: «Треба геніального народу, щоб протягом 600 років не дав 

собі накинути самостійности». Натомість Дон-Амінадо розглядає більш 

загальні проблеми, хоча також пов’язує їх із сучасною політикою та мораллю. 

Окремі афоризми автора несуть у собі пророчий антиутопічний зміст, як-от: 

«Будущее совершенно ясно: Ни Бога, ни царя, один телефон».  

П’ятий розділ «Поетико-стильові домінанти малої прози міжвоєнного 

двадцятиліття» присвячений з’ясуванню художніх особливостей у творах 

письменників документально-публіцистичного етапу розвитку еміграційної 

малої прози. Спираючись на «співдружність психології й літературознавства» 

(Г. Клочек), до вивчення поетики малої прози застосовано принцип «під 

мікроскопом» («максимально уповільненого прочитання») і методику «close 

reading» (ретельного прочитання). 

У підрозділі 5.1 «Елементи модерністської поетики у малій прозі 

міжвоєнного двадцятиліття: Г. Газданов, Дарія Віконська, В. Федоров, 

Ю. Косач» порівнюються твори українських і російських прозаїків, написані в 

руслі імпресіоністської та експресіоністської стильових течій. Поетика малої 

прози міжвоєнного двадцятиріччя позначена широким спектром 

модерністських прийомів і засобів відтворення внутрішнього світу людини.  

Українські й російські автори-європеїсти Г. Газданов, Дарія Віконська, 

Ю. Косач, В. Федоров в оригінальних і новаторських жанрах притчі й 

філософського діалогу застосовують елементи експресіонізму й імпресіонізму, 

алюзії й ремінісценції до біблійних, міфологічних сюжетів і творів 

європейських митців. Твори цих письменників репрезентують деформований 

жорстокий світ еміграції, а в ньому – хвору, пригнічену людину (Ю. Косач 

«Бунчужний Ширяй», В. Федоров «Жизнь за ширмой»). На загал 

експресіоністська поетика їхньої новелістики містить вкраплення 

імпресіонізму, неоромантизму, «потоку свідомості», символічної образності, 

що підтверджує значущість стильового синкретизму як важливої тенденції в 

малій прозі літературної еміграції. Малу прозу Г. Газданова, Ю. Косача, 

В. Набокова відрізняють властива модерністській поетиці сюжетна 

нелінійність, вільне поєднання подієвих і часових планів.  

У новелістиці письменників домінують суб’єктивовані авторським або 

персонажним баченням картини світу. Прозаїки почасти естетизують потворне, 
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вдаються до умовно-символічних і гротескових форм відображення дійсності. 

Окремі твори, поряд із фактографічністю, тяжіють до відмови від традиційної 

правдоподібності в побудові сюжетів, містять відкрите вираження морально-

філософських, політичних або релігійних концепцій (Г. Газданов «Черная 

капля», Дарія Віконська «Райська яблінка»).  

У підрозділі 5.2 «Психологізм vs публіцистичність у зображенні людей 

«нової епохи» у творах Ю. Липи, І. Савіна, Юрка Перекотиполе, С. Довгаля, 

М. Байкова» розглядаються дві стильові домінанти еміграційної малої прози, 

парадоксально пов’язані між собою, – психологізм і публіцистичність.   

Підставою для порівняльно-типологічного аналізу малої прози з 

«Нотатника» Ю. Липи і оповідань І. Савіна зі збірки «Только одна жизнь» є 

подібності у біографіях авторів, споріднені світоглядні та художньо-естетичні 

настанови. Головне, що єднає творчість українського й російськомовного 

митців, – антибільшовицький дискурс, що увиразнюється в гротескно-

символічних формах виявлення внутрішнього світу персонажів. У цьому 

вбачаємо дотичність до основних тенденцій психологізму в літературі ХХ ст.  

Російські й українські письменники – Ю. Липа, І. Савін, Л. Мосендз, 

В. Федоров звертаються до нових вимірів психологізму, що відрізняється від 

реалістичної характерології минулого століття з її заглибленням у внутрішній 

світ героя й характерною толстовською «діалектикою душі». Їхній психологізм 

більшою мірою неаналітичний, фрагментарний, часто оніричний або 

оніроїдальний.  

Прозаїки розвивали нові художні методи і прийоми відтворення 

внутрішнього світу людини – «потік свідомості», монтаж (оповідання 

Ю. Липи), послуговувалися елементами візуалізації й музикалізації тексту 

(Д. Тягнигоре, С. Довгаль), вдавалися до поетики модерного портретування 

(М. Байков, Ю. Перекотиполе). Фрагментарність наративу й навіть самого 

синтаксису відрізняє оповідання, новели, мініатюри Ю. Косача, М. Байкова. 

У підрозділі 5.3 «Естетика неоромантизму і поетика вольового 

характеру в малій прозі міжвоєнної доби (Л. Мосендз, І. Лукаш, К. Поліщук, 

М. Байков, І. Сургучов)» з’ясовано, що провідне місце у творчих доробках 

українських і російських письменників займали сильні, вольові люди, у 

зображенні яких синтезувалися елементи міфологічної героїки й соціально-

історичної фактографічності.  

Вольовий характер людини міжвоєнної доби представлений різнопланово 

й колоритно. У творах Л. Мосендза й І. Лукаша виявлено схожі зображально- 

виражальні засоби характеротворення сильної людини. Такі люди мужні, 

непокірні, наділені «залізною волею» й жагою до свободи. Митці ідеалізують 

їх, наділяють рисами ніцшеанського зразка, залучають ремінісценції з Біблії, 

давньоруської й середньовічної літератур, таким чином наближуючи героїчне 

до міфологічного.  

Поетика вольового характеру формується не лише у творенні чоловічих 

ідеалізованих образів, а й жіночих персонажів (К. Поліщук, Д. Тягнигоре, 

М. Байков, І. Сургучов). У зображенні характеру сильної жінки письменники 
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тяжіють до народно-фольклорних традицій, ставлячи її поряд із чоловіком і 

наділяючи волею, мужністю. Влучні портретні характеристики, акцентовані 

поведінкові деталі й авторські ремарки створюють неповторні образи амазонок. 

У підрозділі 5.4 «Засоби лексико-семантичної і стилістичної 

виразності в оповіданнях В. Винниченка й А. Аверченка» стильові 

особливості митців розглядаються на прикладі збірок дитячої малої прози 

В. Винниченка («Намисто») й А. Аверченка («Діти»). Обидва автори 

протиставляють «жорстокому світові дорослих свіжість сприйняття, чистоту й 

безхитрісну правду дитячого світу» (Л. Спиридонова). Їхнім оповіданням 

властивий специфічний «дитячий» психологізм, коли не просто зображують 

світ дитини в безособовій стильовій манері, а й  відтворюють її погляд на світ 

словом самої дитини, вдаючись до так званого фігурального наративу. В обох 

письменників діти виявляють себе справжніми знавцями людської душі, 

витівниками й філософами, одивнено сприймаючи та інтерпретуючи почасти 

ворожий і незрозумілий для них світ дорослих. 

Важливу роль у поетиці авторів відіграють народно-поетичні мотиви, 

виявлені у назвах творів і специфічних жанрових означеннях (оповідання-

«намистинки»), пісні-дражнилки чи «романси» на зразок «Не плач, Маруся», 

елементи «міського маскараду». Таким чином опосередковано створюється 

соціально-історичне тло й передається дух революційної епохи.  

Обом прозаїкам притаманне зображення світу дітей через гіперболізацію, 

нестандартні порівняння, що найчастіше співвідноситься зі світом живої 

природи (зіставлення людей із птахами і тваринами). Послуговуються вони й 

схожими елементами поетики портретування (описи очей, вуст, волосся, 

усміхненого обличчя). Діти наслідують поведінку старших, манеру говорити, 

вживають приказки, навіть лайливі слова, за прикладом дорослих. Український 

і російський автори вдаються до синтезу різних поетико-стильових засобів, 

почасти нанизуючи градаційні епітети, метафори, порівняння. 

Підрозділ 5.5 «Колористика й символіка предметно-художньої 

зображальності: Теффі й Галина Орлівна» присвячений з’ясуванню типології 

вживання кольорів і символіки в малій прозі письменниць. Хоча Галина 

Орлівна й Теффі відрізняються світоглядними пріоритетами, жанровими 

орієнтирами, кількістю написаного, однак саме простір художньої символіки в 

їхніх творах, почасти переведений у підтекст, відкриває перспективи 

порівняльно-типологічного студіювання.  

Символіка в оповіданнях Теффі проглядає крізь видиму комічну стихію. 

Спогади про дитинство містять нібито буденні речі – міську конку, деталі 

сервірування столу, але їх втрата символізує покинуту батьківщину і спричиняє 

загальну ностальгійну атмосферу твору. В оповіданні «Майский жук» 

символами невідворотного нещастя стають анімалістично-природні деталі з 

минулого життя персонажа (кабан, джміль, хрущ), що актуалізуються в 

оніричній перспективі й ніби підштовхують його до самогубства.  

У малій прозі обох письменниць зустрічаються максимально узагальнені 

символи – голоду й смерті, які набувають екзистенціального значення. Теффі 
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подає їх у відстороненій наративній перспективі («Защитный цвет»), натомість 

Галина Орлівна вдається до експресивно-гротескної поетики («Жовте», 

«Смерть лілеї», «Вино самотности»).  

Художній символ, яким об’єднані «гротески» української авторки, можна 

окреслити словосполученням «світ у дротах». Він охоплює і «тисячі жертв, 

полеглих на далеких полях», і «злиденне життя», і «царство мертвих». Деякі 

символи в обох авторок (наприклад, павутиння та сургуч) мають схоже й 

водночас відмінне значення. Семантичні збіги – в акцентуванні за допомогою 

символіки невідворотності долі, постійної наявності минулого в теперішньому, 

неминучості смерті. Однак якщо павутиння у Г. Орлівни означає те, чого 

людина бажає позбутися, але неспроможна це зробити, то сургуч у Теффі, 

навіть забутий і покинутий, у кризові моменти повертається до власниці й 

несподівано допомагає вижити. На відміну від «непатетичної», нібито 

приземленої малої прози Теффі, українська авторка постійно акцентує 

національно-патріотичні мотиви, у розгортанні яких звертається до сакральних 

та міфологічних символів (хреста, ангелів, маку, Бога). 

Отже, в малій прозі Теффі й Галини Орлівни очевидне тяжіння до 

модерністської поетики, що охоплює трансформовані фольклорно-міфологічні 

мотиви, елементи фантастики, потоку свідомості, предметної символіки, що 

робить їхню творчість яскравим явищем не лише українського й російського 

зарубіжжя ХХ століття, а й усієї новітньої літератури.  

 

ВИСНОВКИ 

У Висновках узагальнені основні результати роботи, що підтверджують 

досягнення мети і реалізацію поставлених завдань. 

Комплексне дослідження, у якому вперше здійснено порівняння малих 

прозових жанрів української та російської літературної еміграції міжвоєнної 

доби, виявлено типологічні подібності й розбіжності, створено проблемно-

тематичну й жанрово-стильову типології малої еміграційної прози, охоплює 

близько трьохсот творів 1919–1939 рр.  

Об’єкт дослідження охоплює численну малу прозу, вміщену на сторінках 

еміграційних часописів означеного періоду («Тризуб», «Літературно-науковий 

вісник», «Нова Україна», «Воля», «Кубанський край», «Стерні», «Студенський 

вісник», «Нове життя», «Ми», «Нація в поході», «Иллюстрированная Россия», 

«Эхо», «Современные записки», «На литературном посту», «Новый журнал»).  

Творчість деяких авторів уводиться в науковий обіг уперше (І. Гаврилюк, 

Нік. Гієвський, Є. Гринишин, С. Довгаль, С. Калинець, А. Крезуб, І. Мірний, 

Г. Орлівна, П. Північний, Д. Тягнигоре, О. Храпко-Драгоманова). Детально 

аналізуються жанрові форми маловивчених письменників – М. Байкова, Лесі 

Верховинки, О. Грицая, С. Левинського, І. Лукаша, А. Несмєлова, І. Савіна. 

Залучено до аналізу й маловідомі твори Д. Віконської, Г. Газданова, 

В. Королева-Старого, Наталени Королеви, Ю. Косача, О. Купріна, М. Осоргіна, 

Н. Федорової.  
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Усі структурні частини дисертації побудовані на зіставленні творів малої 

прози українських і деяких західноукраїнських із російськими й 

російськомовними (вихідцями із України) письменниками літературної 

еміграції 1919–1939 рр. Виявлено численні збіги, подібності, паралелі, 

відповідності та відмінності на тематичному, генологічному й поетико-

стильовому рівнях.  

На тематичному рівні зафіксовано найбільше типологічних збігів. Для 

багатьох прозаїків спільними стали теми Жовтневого перевороту й 

«більшовицького раю», екзистенційні аспекти існування на чужині, антивоєнна 

спрямованість і тема «втраченого покоління», патріотичні мотиви, пошуки 

національно-культурного архетипного взірця (шевченкіана й пушкініана) і 

глибинного материнського коду, антична й орієнтальна тематика.  

В аспекті художнього осмислення наслідків Української революції 1917–

1921 рр. окреслено типологічно подібні фольклорні мотиви, особливо 

характерні для жанрів, які визначаємо як легенди й «апокрифи» (І. Мірний, 

П. Північний, О. Ремізов). Ще більше збігів знаходимо в оповіданнях, нарисах і 

новелах, дотичних до так званої літератури факту (І. Шмельов, В. Королів-

Старий, І. Савін, Є. Гринишин, А. Крезуб, М. Байков, А. Сєдих). Усі розглянуті 

твори є художнім узагальненням катастрофічних наслідків більшовицького 

правління: голоду, страждань, свавілля, фізичного й морального знущання. 

Представників обох літератур об’єднує ненависть до нової влади й бажання 

якнайшвидшого звільнення від неї. Симптоматичними є й назви творів: «Край 

божевільних та злочинців» (Х. Барановський), «За хлібом» (А. Крезуб), 

«Дісонанс» (Ф. Дудко), «Солнце мертвых» (І. Шмельов), «В паутине» (І. Савін), 

«Дюжина ножей в спину революции», «Нечистая сила» (А. Аверченко) тощо.  

Не менш важливим є порівняння гострої критики «більшовицького раю» 

через аналіз поетики малої прози авторів, що мали спільне українське коріння. 

Так, твори з книжок І. Лукаша («Голое поле») і Л. Мосендза («Людина 

покірна») позначені документальністю й публіцистичністю, їхні герої – сильні, 

вольові особистості, змальовані за принципом романтичної ідеалізації. У той 

час як персонажі нарисів російського автора, не сприймаючи більшовицької 

Росії, мріють про минулу велич монархічної держави, герої новел українського 

митця негативно ставляться як до більшовиків, так і до російського царату. Біла 

армія стоїть у Галліполі й чекає, поки її «покличе Росія», а українці асоціюють 

нових хазяїв із віковою залежністю від загарбницької влади Московії, тому 

борються проти неї усіма можливими способами.  

Попри соціально-політичні розбіжності, українські й російські 

письменники акцентують необхідність діалогу культур. Про це йдеться у 

творах А. Чекмановського, Р. Гуля, А. Несмєлова, Ю. Косача зі схожою для них 

антивоєнною проблематикою і темою «втраченого покоління». У малій прозі 

авторів багато місця займають факти історичного минулого України й Росії, 

зокрема Першої світової війни та визвольних змагань. Особливості поетики 

письменників-емігрантів свідчать про типологічну спорідненість із художніми 

новаціями західноєвропейської літератури того часу. Так, застосування 
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Р. Гулем елементів телеграфного стилю, методу «айсберга», пацифістських 

мотивів дає змогу говорити про наближеність його поетики до стилю 

Е. Гемінґвея. У дослідженні поетики оповідання А. Несмєлова «Короткий удар» 

проведено паралелі з творчістю Л. Толстого й Е.-М. Ремарка, зокрема в аспекті 

антивоєнного дискурсу. Своєрідне втілення тема «втраченого покоління» 

набуває і в творах українських авторів А. Чекмановського (оповідання 

«Крути») і Ю. Косача («Остання атака»).  

Подібності проблемно-тематичного комплексу еміграційної малої прози 

виразно демонструє так звана антиленініана. У роботі виявлені схожі принципи 

зображення «вождя пролетаріату» в комічному (фейлетони й оповідання 

А. Аверченка, О. Купріна, Теффі, Саші Чорного, К. Поліщука) і фольклорному 

(анекдоти і народні пісні у творах І. Савіна та Ю. Липи) ракурсах. І російські, й 

українські автори (А. Чекмановський, О. Звичайна, М. Арцибашев) показують 

ставлення Леніна до народу, змальовують жахливі результати його політики, 

що спричинили загальний занепад життя; з’ясовують, як спрацьовували 

ленінські демагогічні заклики й гасла. Залучений до роботи історико-

публіцистичний матеріал відтінює тематичну складову творів малої прози 

літературної еміграції. Деякі оповідання українських митців (А. Чекмановський 

«Колхоз імені Лєніна») викривають катастрофічні наслідки комуністичного 

експерименту часів непу.  

Тема батьківщини займає провідне місце у спадщині О. Купріна, 

В. Королева-Старого, Теффі, Лесі Верховинки. У творчості останньої виявлено 

чимало типологічно подібного до малої прози О. Купріна: схожі жанрові 

орієнтири, особливості хронотопу, домінанти експресивної поетики, що 

поширюються на осмислення сучасного, минулого й почасти породжують 

антиутопічні мотиви.  

Національно-патріотичний дискурс творів малої прози часто пов’язують 

із далеким минулим часів козацтва (Д. Тягнигоре, А. Чекмановський) і 

трагічним сучасним (Ю. Липа, Л. Мосендз, К. Поліщук). Захисниками 

українського народу, здатними на будь-які жертви заради свободи України, 

виступають як історичні постаті (Байда, Гонта), так і вигадані персонажі (Іван 

Халамидник, Невідомий Лицар). Натомість у малій прозі російського 

зарубіжжя твори подібної жанрово-тематичної спрямованості не займають 

помітного місця.  

Для всіх авторів винятково актуальною була тематика вигнання. На 

прикладі оповідань О. Толстого й О. Бабія простежено типологічно подібні 

модуси екзистенціальної естетики: межові ситуації, осягнення абсурдності 

існування, мотиви самотності та відчуження. У сюжетиці творів є чимало 

елементів, дотичних до екзистенціальної прози першої третини ХХ ст. Схожим 

в обох письменників є зображення життя емігрантів, поміщених у «мінус-

гармонійну» післявоєнну атмосферу.  

У тематичному блоці студіювання фольклорно-міфологічних орієнтирів 

перш за все зіставляються архетипові фігури Т. Шевченка й О. Пушкіна, 

духовна спадщина яких була надто близькою для митців еміграції. У роботі 
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виокремлено дві групи творів. До панегіричної належать виступи, статті, 

нариси, есе, в яких прославляються кумири нації. Твори другої групи об’єднує 

концепт «портрет», а лінія розмежування проходить навколо інших – «живий 

Пушкін» у російських письменників і «архетип Спасителя» (Шевченка) в 

українських.  

У багатьох творах прослідковуються опосередковані літературні 

контакти. Російські митці Нік. Гієвський, І. Лукаш, М. Осоргін, Саша Чорний 

намагалися зробити національного класика своїм сучасником, вступали з ним у 

творчий діалог. Пушкін давав їм відчуття єдності, згуртованості, чого так не 

вистачало в еміграції, тому кожен із авторів шукав «свого» Поета. Натомість 

для українських письменників Шевченко був національним оберегом, 

архетиповим символом нескореності й нетлінності українського духу; його 

портрет відігравав роль символу – іконічного знака (Ю. Липа, Леся Верховинка, 

Б. Лепкий, Д. Тягнигоре), а «Кобзар» був «талісманом» і впливав на 

формування національної свідомості українців.  

Міфологічні мотиви, пов’язані з архетипом матері, в діалозі малої прози 

українських та російських представників зарубіжжя досліджено у творах 

В. Софронова-Левицького, І. Шмельова, І. Гаврилюка, Теффі, У. Самчука, 

Б. Лепкого та ін. Архетип Великої Матері, який є протягом століть незмінним, у 

міжвоєнну добу породжує різноманітні міфологічні проекції: сліпої 

материнської любові, Ніобеї (матері-страдниці), Ати (підміни дитини), Ананке 

(фатальної зустрічі), Юди (матері-зрадниці), Фурії (материнського прокляття й 

помсти), маски (захисної оболонки), псевдоморфності (невпізнання власної 

дитини), манкуртизму (забуття), Мнемозини (спогаду). Почасти материнські 

образи-архетипи мають амбівалентне значення, однак навіть за такої багатої 

варіативності домінантою у більшості випадків залишається символ 

жертовності.  

Фольклорну складову різних за жанрами книжок малої прози вивчаємо на 

прикладі збірок із однаковою назвою («Нечиста сила») у творчості В. Королева-

Старого й А. Аверченка. Подібними рисами оповідань є фантастичні та 

гумористичні елементи, апелювання до гоголівських мотивів. Однак збірка 

українського митця полемічно налаштована як до книги А. Аверченка, так і до 

народної міфології загалом. Водночас схожою для письменників є 

інтерпретація нечистої сили як чогось ворожого людству, чим виступала 

більшовицька влада у російського сатирика, і деякі персонажі у В. Королева-

Старого.  

На генологічному рівні виокремлено чотири групи творів документально-

публіцистичного періоду малої прози усіх жанрів: новела й оповідання; суміжні 

літературно-публіцистичні (фейлетон, памфлет, нарис, есе), до яких тяжіє 

утопія й антиутопія; «фольклорно-міфологічні» (казка, міф, притча, легенда, 

оповідка); «мініатюрно-фрагментарні» (поезія в прозі, шкіц, акварель, образок, 

малюнок, гротеск, афоризм).  

Аналіз малої прози українських (Ю. Косач, О. Грицай) і російських 

(В. Набоков, Максим Горький) письменників, а також жіночої (Н. Берберова, 
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Н. Федорова, О’Коннор-Вілінська, О. Звичайна, О. Храпко-Драгоманова) дає 

можливість зробити висновок про домінування оповідання над новелою в 

період літературної еміграції 1919–1939 рр. Оповідання різних видів 

(етнографічне, різдвяне, соціальне, оповідання-портрет, психологічне й 

«детективне») демонструють багату парадигму цього жанру в жіночій прозі 

обох літератур.  

Новим явищем стали «оповідки вигнання», у яких домінують 

ностальгічні й екзистенціальні мотиви. Однак якщо художній практиці 

українських авторок притаманний пафос страждання, національно-

патріотичний та етнокультурний аспекти, що є продовженням традицій, 

закладених М. Черемшиною, В. Стефаником, О. Кобилянською, то росіянки 

більше звертаються до прихованого психологізму, увиразненого через деталі 

предметно-художньої зображальності, що відповідає традиціям російських 

класиків – А. Чехова, Л. Толстого, Ф. Достоєвського. Поряд із модерністськими 

тенденціями розвиваються і традиційні форми відображення реальної дійсності. 

Інтелектуальну прозу письменників-модерністів В. Набокова й 

Ю. Косача, яку віднесено до нетрадиційної, вирізняють спільні домінанти, що 

дає змогу говорити про дотичність до модерністських тенденцій у світовій 

літературі: актуалізація образу дивака, мотивів двійництва, акцент на діалозі з 

читачем, поширеність авторських метатекстуальних коментарів, ігровий 

підтекст, наскрізна інтертекстуальність, образна символіка, інтроспективний 

психологізм.  

Інтерес Максима Горького до нетрадиційних сюжетів був закономірним 

«у пору його роздумів про Росію, яка тільки-но пережила страшний досвід 

революції і братовбивчої війни» (М. Клімова). Домінантами поетики його 

еміграційних оповідань є біблійні, фройдистські й ніцшеанські мотиви, 

таємничі символи, зображення «усіх вивертів людської душі» без ідеологічного 

втручання, характерного для автора у дожовтневий період його творчості. В 

оповіданні «Отшельник» провідну роль відіграє фольклорно-міфологічна 

складова. Основу образу відлюдька складають міфи про великого грішника, про 

Пана (Велеса), архетипи Мудрого Старця і Спасителя. 

До нетрадиційної віднесено й оригінальну малу прозу О. Грицая, 

позначену модерністською увагою до екстраординарних тем і сюжетів, 

експериментальною поетикою. У його творчості поширений тип «своєрідних 

оповідань з ідеолого-філософічною тематикою» (Л. Винар), у яких вдало 

поєднані різні жанрові утворення: класичне оповідання, психологічна новела, 

казка, притча, міф, легенда. 

Відштовхуючись від визначених І. Денисюком попередніх етапів 

розвитку малої прози, – «фольклоризму» і «фази соціологічного оповідання й 

суспільно-психологічної студії», – пропонуємо досліджуваний період назвати 

«документально-публіцистичним». Мала проза міжвоєнної доби створювалася 

авторами, які безпосередньо брали участь у воєнно-революційній історії. 

Більшість творів «націоналістичного реалізму» (Ю. Барабаш) містять 

фактографічні дані, адже написані на основі реальних подій – Першої світової й 
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громадянської війн, Жовтневого перевороту й визвольних змагань, еміграції та 

розселення вигнанців у багатьох країнах світу.  

Особливу роль у малій прозі цього часу відіграють твори літератури 

факту, виділені нами у групу помежових літературно-публіцистичних жанрів, 

до якої належать фейлетон, памфлет, нарис, есе. Письменники залучали 

документальні, почасти статистичні й біографічні матеріали, образно 

інтерпретували реалії життя першої третини ХХ ст., відтак провідними у їх 

жанровій поетиці є автобіографічний і публіцистичний елементи.  

Помежову групу складають перш за все художньо-публіцистичні твори. 

Зразком для нашого дослідження стали нариси М. Арцибашева і Д. Донцова, у 

яких простежуються опосередковані контактні зв’язки. Характерний для 

кожного автора публіцистичний стиль зумовлений їхньою активно-діяльнісною 

позицією та бажанням донести її до народу. Літераторам притаманні в’їдлива 

іронія, певна тенденційність, динамізм думки, особлива патріотична 

енергетика. Переконливі аргументи, влучні висновки спонукали до дії. 

Відрізняють їх світоглядні позиції: Д. Донцов – непримиренний український 

націоналіст, М. Арцибашев – монархіст.  

Провідне місце серед творів помежової групи займає фейлетон. Його 

жанрово-стильові особливості простежено на прикладі творів А. Аверченка, 

який здебільшого зображував більшовицьку Совдепію, та Р. Купчинського, 

автора малої прози про життя українців в окупованій поляками Галичині. 

Обидва уводять схожі лексичні й художні засоби, елементи іронії, сатири, 

гротеску.  

Своєрідний симбіоз документального й художнього демонструє ще один 

помежовий жанр – нарис, особливості якого розглянуто на прикладі збірок 

орієнтальної тематики. Російський автор М. Байков став першовідкривачем 

маньчжурського простору, український письменник С. Левинський – Японії та 

її мешканців. Нариси насичені автобіографізмом, реальними подіями та 

людьми, містять авторські коментарі та аналіз явищ природи й соціуму; їхній 

поетиці властиві композиційна стрункість, розгорнута описовість, 

характерологічна завершеність, послідовний розвиток сюжетних лінії. 

«Фольклорно-міфологічні» жанри подано в дослідженні як порубіжжя 

фікціонального й фактуального. У міжвоєнний період традиційний для 

української літератури жанр легенди представляють твори національно-

патріотичної, релігійної, еміграційної тематики і феміністичного змісту.  

Тема славного українського козацтва стала головною в С. Калинця. До 

несподіваної для жанру легенди проблематики звернувся А. Чекмановський, 

стверджуючи, що жіноча сила може бути руйнівною або чародійною, 

милосердною і водночас разючою. Легенди Наталени Королеви охоплюють як 

традиційну, так і новітню тематику, пов’язану з «циклоном революції» і 

«злиднями еміграції». 

Твори О. Купріна та О. Грицая досліджуваного періоду – це легенди й 

новели екзотичної тематики. Порівняльний аналіз їхньої малої прози виявив 

генеалогічні зв’язки у схожій філософській концепції. Різножанрові твори 
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українського й російського митців відрізняються тематичною спрямованістю, у 

них порушуються загальнолюдські проблеми (свобода, влада, мета, кохання, 

виховання). Водночас вони мають схожі образи супергероїв і слабких людей, 

мотиви ніцшеанства, діонісизму, фройдизму, по-новому переосмислюють міфи 

й міфологічних істот. Античне й орієнтальне спрямування малої прози 

О. Купріна та О. Грицая позначене дидактизмом, екзотичною образністю, 

колоритними сюжетами, що свідчить про помітну роль їхньої праці у 

культурно-мистецькому просторі світової літератури.  

Особливості авторської казки досліджено у «фольклорних» творах 

В. Королева-Старого й О. Амфітеатрова, які продовжують традиції народної 

оповідної прози. Схожі «казкові оповідання» українського письменника та 

«оповідання-міфи» російського тяжіють до гоголівських традицій, втілюють 

народне й міфологічне уявлення про потойбічний світ, містять морально-

філософську дидактику. Однак між ними є й відмінність: у «казковому 

оповіданні» (В. Королів-Старий) відповідно до традиції добро перемагає зло, 

натомість «оповідання-міф» (О. Амфітеатров) має невизначений фінал, а 

читачеві дається можливість вибору власної позиції.  

У роботі вперше застосовано термін «мініатюрно-фрагментарна проза», 

який об’єднав різні «малі» жанри – поезія в прозі, шкіц, етюд, образок, 

мініатюра, афоризм тощо. Якщо у російському зарубіжжі це твори, що зазвичай 

стали продовженням традиційних дореволюційних (стислі оповідання І. Буніна, 

короткі сатиричні твори А. Аверченка, Теффі, Саші Чорного), то в українській 

літературі це нова продуктивна й надто строката група: гротески й поезія у 

прозі С. Довгаля, Галини Орлівни; шкіци, акварелі, образки В. Хмелюка; 

афоризми Р. Купчинського та ін., розсипані на сторінках численної 

емігрантської преси, багато з яких ще чекають на свого дослідника.  

Твори цього різновиду розглянуто на прикладі мініатюр І. Буніна та 

різножанрових творів В. Хмелюка й Галини Орлівни, які відповідають 

модерністським тенденціям доби, розвивають національні та фольклорно-

міфологічні мотиви, сповнені художньої символіки. Російський письменник 

більше уваги приділяв релігійно-філософським та побутовим темам, українські 

автори переймалися злободенними питаннями катастрофічного буття й темами 

кохання. Деякі складові – лірична основа, музичність і колористика – спільні 

атрибути творів багатьох митців.  

Особливе місце в малій еміграційні прозі займали афоризми, розглянуті 

на прикладі хрестослів’їв Р. Купчинського й Дон-Амінадо, поетика яких має 

багато спорідненого. Їхні максими відрізняє дух скепсису й розчарування, 

вживання прийомів мовної гри, повторів, антитези, народних приказок. 

Хрестослів’я складають справжню скарбницю висловів, актуальних і сьогодні.  

Основні типологічні відповідності в поетико-стильовій сфері української 

та російської еміграційної малої прози спричиняються специфічним синтезом 

психологізму й публіцистичності, що виростає на основі автобіографічності й 

документалізму. Вона відрізняється різновекторністю художніх пошуків, в 

основі яких – тісна взаємодія модерністських тенденцій із реалістичною 
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традицією. Поетика більшості авторів несе в собі ознаки символізму, 

експресіонізму, екзистенціалізму, неоромантизму, натуралізму.  

Малу прозу Д. Віконської, Г. Газданова, Ю. Косача, В. Набокова відрізняє 

властива модерністській поетиці сюжетна нелінійність, вільне поєднання 

подієвих і часових планів. У новелістиці Л. Мосендза, В. Федорова, 

К. Поліщука, Г. Орлівни домінують суб’єктивовані авторським або 

персонажним баченням картини світу. Окремі твори, поряд із 

фактографічністю, тяжіють до відмови від традиційної правдоподібності в 

побудові сюжетів, містять відкрите вираження морально-філософських, 

політичних або релігійних концепцій. Автори почасти естетизують потворне, 

вдаються до умовно-символічних і гротескових форм відображення дійсності. 

Відмінні за жанровими різновидами малої прози, твори українських 

авторів С. Довгаля і Ю. Перекотиполе, а також російських І. Лукаша й 

М. Байкова стали своєрідним експериментальним полем, на якому 

увиразнилася концентрація естетичних, моральних, художніх та наукових 

знахідок митців. Спільними стильовими особливостями є: психологічний 

портрет, внутрішній монолог, монтаж, потік свідомості.  

Російські й українські письменники Л. Мосендз, Ю. Липа, І. Савін, 

В. Федоров звертаються до нових варіантів художнього психологізму, що 

відрізняє їх від реалістичної характерології минулого століття з її заглибленням 

у внутрішній світ героя й характерною толстовською «діалектикою душі». Їхній 

психологізм більшою мірою неаналітичний, фрагментарний, часто оніричний 

або оніроїдальний. Прозаїки розвивали нові художні методи і прийоми 

відтворення внутрішнього світу людини – потік свідомості, монтаж (оповідання 

Ю. Липи, А. Аверченка), послуговувалися елементами візуалізації й 

музикалізації тексту (В. Винниченко, А. Аверченко, Д. Тягнигоре, С. Довгаль), 

вдавалися до поетики модерного портретування (Юрко Перекотиполе, 

М. Байков). Фрагментарність наративу й навіть самого синтаксису відрізняє 

новели, мініатюри, оповідання Теффі, С. Довгаля, Ю. Косача, М. Байкова. 

Провідне місце у творах українських і російських авторів займали сильні, 

вольові люди, у зображенні яких синтезувалися елементи міфологічної героїки 

й соціально-історичної фактографічності (Л. Мосендз, І. Лукаш). Поетика 

вольового характеру формується у творенні не лише чоловічих ідеалізованих 

персонажів, а й жіночих (К. Поліщук, Д. Тягнигоре, І. Сургучов, М. Байков).  

Дитячі оповідання В. Винниченка (збірка «Намисто») й А. Аверченка 

(збірка «Діти»), на прикладі яких прослідковуються мовно-лексичні й 

стилістичні особливості цього сегмента малої прози, є свідченням контактних 

зв’язків, що мають опосередкований характер. Влучні мовленнєні засоби у 

малій прозі письменників підсилюють сприйняття світу дитинства як чистого й 

прозорого, що потребує захисту від життєвих катаклізмів. Схожі художні 

прийоми – гіперболізація, порівняння – найчастіше співвідносяться зі світом 

живої природи (зіставлення людей із птахами і тваринами). Звертаються автори 

й до однотипних елементів поетики портретування (описи очей, вуст, волосся, 

усміхненого обличчя). В. Винниченко й А. Аверченко вдаються до синтезу 
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різних прийомів, тому часто зустрічаються в одному реченні поєднання 

епітетів, метафори, порівняння, що є безперечним свідченням таланту. 

Подібні художньо-естетичні пошуки виявляє зіставлення малої прози 

Теффі й Галини Орлівни. На поетико-стильовому рівні домінантною в їхніх 

творах є символіка, зокрема колористична (контекстуальне акцентування 

жовтого, білого, червоного) і предметна (знаки-символи хреста, павутиння, 

сургучу), що несе в собі виразне психологічне навантаження.  

Митці українського й російського зарубіжжя найактивніше працювали у 

жанрах першої і третьої груп (новела й оповідання; казка, міф, притча, легенда, 

оповідка). Нерівномірно представлені жанри другої (фейлетон, памфлет, нарис, 

есе, антиутопія) та четвертої груп (поезія в прозі, шкіц, акварель, образок, 

малюнок, гротеск, афоризм тощо). До фейлетону частіше зверталися російські 

сатирики, ховаючи за сміхом-маскою свою тугу. Антиутопічні елементи ширше 

залучали російські прозаїки, а фрагментарно-афористичні жанри переважали у 

творчості українських письменників. 

Загалом можемо констатувати, що українська й російська літератури в 

еміграції існували цілком автономно, адже письменники через різні 

світоглядно-ідеологічні позиції майже не контактували між собою, що не 

заперечує типологічних паралелей та відповідностей у тенденціях та 

закономірностях розвитку малої прози. Унаслідок проведеного аналізу виявлені 

опосередковані генетико-контактні зв’язки, встановлено генеалогічну 

спорідненість у розвитку та інтерпретації традиційних сюжетів і образів 

(античність, фольклор, давньоукраїнська писемність, рецепція 

загальноєвропейської та слов’янської культур). Важливу посередницьку роль у 

міжлітературних контактах відігравали філологічні студії (Є. Маланюк, 

О. Грицай, О. Амфітеатров). Значні перспективи компаративних досліджень 

виявляють збіги на рівні генеалогічних джерел, філіації, рецептивної 

інтерпретації класики, типологічних відповідностей у поетиці. 

Отже, порівняльно-типологічне дослідження малої прози російського й 

українського зарубіжжя міжвоєнної доби дало змогу усвідомити процеси її 

художньо-естетичного розвитку як цілісний і багатогранний жанрово-

стильовий дискурс. Йому властиві проблемно-тематичне розмаїття, багата 

генерика й різновекторні поетико-стильові пошуки. Виявлені на цих трьох 

рівнях художньої парадигматики творів подібності й відмінності засвідчують як 

національно-культурні пріоритети письменників-емігрантів, так і відповідність 

їхньої творчості загальним тенденціям розвитку світової літератури першої 

половини ХХ ст. 
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АНОТАЦІЯ 

Жиленко І. Р. Мала проза української й російської літературної 

еміграції 1919–1939 рр.: проблемно-тематична та жанрово-стильова 

типологія. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України. – Київ, 2018. 

У роботі уперше здійснено комплексне порівняльно-типологічне 

дослідження малої прози української та російської літературної еміграції 1919–

1939 рр., виявлено її генеалогічні джерела, типологічні подібності та 

розбіжності, проаналізовано проблемно-тематичні вектори, спільні та відмінні 

якості на жанрово-стильовому рівні. У науковий обіг уведено твори як відомих, 

так і малознаних письменників еміграції. Визначено особливий етап у розвитку 

малої еміграційної прози, названий «документально-публіцистичним».  

Досліджено контактно-генетичні зв’язки українських і російських 

письменників-емігрантів міжвоєнного двадцятиліття. Схожі й відмінні 

особливості творів представників літературної еміграції окреслені на 

тематичному, генологічному й поетико-стильовому рівнях. Найбільше 

типологічних збігів зафіксовано у розробці актуальних проблемно-тематичних 

комплексів – трагічних наслідків більшовицького перевороту й поразки 

Української революції.  

Генологічний рівень представлений групами творів малої прози усіх 

жанрів: новела й оповідання; суміжні літературно-публіцистичні (фейлетон, 

памфлет, нарис, есе); «фольклорно-міфологічні» (казка, міф, притча, легенда, 

оповідка); «мініатюрно-фрагментарні» (поезія в прозі, шкіц, акварель, 

афоризм). Типологічні відповідності у поетико-стильовій сфері спричиняються 

елементами модерністької поетики, специфічним синтезом психологізму й 

публіцистичності, що виростає на основі автобіографічності й документалізму. 

Ключові слова: порівняльне літературознавство, літературна еміграція, 

міжвоєнне двадцятиріччя, мала проза, українське й російське зарубіжжя, 

проблематика, генологія, поетико-стильові особливості. 

АННОТАЦИЯ 

Жиленко И. Р. Малая проза украинской и русской литературной 

эмиграции 1919–1939 гг.: проблемно-тематическая и жанрово-стилевая 

типология. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук 

по специальности 10.01.05 – сравнительное литературоведение. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины. – Киев, 2018. 

В работе впервые проведено комплексное сравнительно-типологическое 

исследование малой прозы украинской и русской литературной эмиграции 

1919–1939 гг., выявлены ее генеалогические истоки, типологические сходства и 

различия, проанализированы проблемно-тематические векторы, общие и 
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отличительные свойства на жанрово-стилевом уровне. В научный оборот 

введены произведения как известных, так и малоизученных писателей 

зарубежья. Определен особенный этап в развитии малой прозы литературной 

эмиграции, названный «документально-публицистическим». 

Исследованы контактно-генетические связи украинских и русских 

писателей-эмигрантов межвоенного двадцатилетия. Сходные и отличные 

особенности произведений представителей литературной эмиграции очерчены 

на тематическом, генологическом и поэтико-стилевом уровнях. Наибольшее 

число типологических совпадений зафиксировано в разработке актуальных 

проблемно-тематических комплексов – трагических последствий 

большевистского переворота и поражения Украинской революции.  

Генологический уровень представлен группами произведений малой 

прозы всех жанров: новелла и рассказ; смежные литературно-

публицистические (фельетон, памфлет, очерк, эссе); «фольклорно-

мифологические» (сказка, миф, притча, легенда), «миниатюрно-

фрагментарные» (поэзия в прозе, эскиз, акварель, афоризм). Типологические 

соответствия в поэтико-стилевой сфере создаются элементами модернистской 

поэтики, специфическим синтезом психологизма и публицистичности, 

возникающих на основе автобиографичности и документализма. 

Ключевые слова: сравнительное литературоведение, литературная 

эмиграция, межвоенное двадцатилетие, малая проза, украинское и русское 

зарубежье, проблематика, генология, поэтико-стилевые особенности. 

SUMMARY 

Zhylenko I. R. Flash prose of Ukrainian and Russian literary emigration 

in 1919–1939: problem-thematic and genre-style typology. – Manuscript. 

Thesis for the Doctoral Degree of Philology in specialty 10.01.05 – 

Comparative Literature. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

The present thesis undertakes for the first time a comparative study of flash 

fiction works of Ukrainian and Russian writers-emigrants during 1919–1939, studies 

its problem-thematic vectors, common and distinctive features regarding genre and 

style. For many writers, the expulsion became an inevitable step. Despite poor 

conditions, solitude, depression, humiliation and miserable existence, Ukrainian and 

Russian writers created magnificent examples of flash fiction works in various genre 

forms. Comparative research covers a wide range of corresponding material. The 

present thesis introduces works of famous writers of Ukrainian and Russian 

expatriate community of the first wave of emigration represented by A. Averchenko, 

V. Vynnychenko, H. Hazdanov, Z. Hippius, Don-Aminado, O. Kuprin, Yu. Lypa, 

L. Mosendz, V. Nabokov, Sasha Chornyi, Teffi, I. Shmeliov,  as well as works by 

scantily studied writers such as M. Baikov, N. Berberova, Lesya Verkhovynka, 

Dariya Vikonska, O. Hrytsai, V. Koroliv-Staryi, Yu. Kosach, R. Kupchynskyi, 

S. Levynskyi, I. Lukash, A. Nesmielov, M. Osorhin, Halyna Orlivna, I. Savin, 

D. Tiahnyhore, V. Khmeliuk, A. Chekmanovskyi, V. Fedorov, O. Khrapko-

Drahomanova and others. It would have been impossible to present an exhaustive 
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overview of the literary process of Ukraine and Russia of the first half of the 20
th
 

century without these names.   

The flash fiction forms which were only defined in their genre at the end of the 

20
th
 century and recognized in science are being pointed out. Considering new genre 

phenomena, their attributes are being outlined or specified; traditional genres and 

their modifications under new historic conditions are being reviewed.The thesis 

defines a special stage in the development of flash emigration prose of twenty years 

of the interwar period which is called documentary-publicistic since the majority of 

works of this heroic and at the same time tragic period were written by authors who 

directly participated in significant military and revolutionary events. 

Contact-genetic connections in the Ukrainian and Russian expatriate 

community literature of the interwar period of twenty years are being studied. 

National and cultural characteristics of flash prose, conditioned by peculiarities of 

national life and people’s mindset, are being discovered. Similarities and differences 

of literary emigration representatives’ works are being outlined at thematic, 

genologic, poetic as well as style levels. Most typological coincidences are being 

revealed at thematic level. For many writers, common themes are represented by the 

October revolution and the «Bolshevist paradise», existential aspects of life in 

emigration, anti-war orientation and the theme of «the lost generation», patriotic 

motives, search for a national and cultural archetype example (Pushkiniana and 

Shevchenkiana), emigrational Leniniana, maternal code, antique and oriental theme. 

Writers extended the boundaries of thematic orientation and works’ social and 

historical problematics in various genres: the topics of war and peace, anti-Bolshevist 

position and imperceptions of communist doctrines, motherland, national liberation 

struggle, childhood etc. 

At the genologic level, there are four groups of the flash prose’s works of all 

genres: novella and stories; joint literary-publicistic (feuilleton, pamphlet, article, 

essay), close to which are utopia and anti-utopia; «folklore» (fairy tale, myth, parable, 

legend, short story); miniature-fragmentary (poetry in prose, sketch, watercolour, 

pendant icon, picture, grotesque, aphorism). Work analysis of Ukrainian (Yu. 

Kosach, O. Hrytsai) and Russian (V. Nabokov, Maxim Gorky) writers, as well as its 

constituent (N. Berberova, N. Fedorova, V. O’Connor-Vilinska, K. Hrynevycheva, 

O. Khrapko-Drahomanova) enables us to point out a dominance of a story over a 

novella during the period of literary emigration in 1919–1939. 

Works of «fact literature», which we outlined as a group of joint literary-

publicistic genres, play a special role. They include an article, essay, feuilleton and 

pamphlet. Writers used factual, statistic and biographical materials, and figuratively 

interpreted life facts of the first third of the 20
th
 century. Basic typological 

correspondences in the poetic and style sphere of Ukrainian and Russian emigration 

flash prose are caused by a specific synthesis of psychologism and publicism 

grounding on autobiographical nature and documentalism.  

Key words: comparative literature, literary emigration, twenty years of the 

interwar period, flash prose, Ukrainian and Russian expatriate community, 

problematics, genre studios, poetic and style peculiarities.  

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=666287_1_2&s1=%F4%E5%EB%FC%E5%F2%EE%ED
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=666287_1_2&s1=%F4%E5%EB%FC%E5%F2%EE%ED
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


 

 
 

 

Підп. до друку 11.04.2019. Формат 60×84/16. Обл.-вид. арк. 1,9.

 

Ум. друк. арк. 2,2.

 

Тираж 120

 

прим. Зам. 314.

 
 

 

Видавець і виготовлювач

 

Сумський державний університет,

 

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007.

 

Свідоцтво суб’єкта

 

видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007

 

р.

 

 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

	D:\Мои документы\2019\2019.04\автореф жиленко\img-415090441.pdf
	D:\Мои документы\2019\2019.04\автореф жиленко\img-415094428.pdf

