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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Онтологічно-екзистенційний аспект 

дослідження письменства визначає твір як унікальну матеріально-духову 

субстанцію. З одного боку, це багаторівнева формозмістова цілісність, яка містить 

незмінні складники, що забезпечують її функціонування у комунікативному полі. З 

другого боку, художній текст розкриває феноменальні акценти, коли взаємодіють 

автор, твір й інтерпретатор, збагачуючись модерними смислами та представляючи 

новаторські знахідки, які вирізняють ідіостиль, окреслюють суще персонажів, 

спонукають до співрозмови і самообсервації читача. Охоплення об’єктивної та 

суб’єктивної царини можливе за долучення філософського зрізу, що дозволяє 

побачити загальне в одиничному й навпаки. Період вивчення і презентація розмаїтої 

палітри малої прози відомих, малознаних та невідомих авторів доводить 

рівноцінність hapax legomenon, незважаючи на визнання / відсутність постаті у 

науковому контексті. Спільність іманентних основ літературного твору в 

онтологічних концептах визначає екзистенційний вибір лейтмотивом 

антропоцентричної художньої словесності від fin de siècle, що вкрай важливо для 

розуміння специфіки українського письменства. Мілітарний та сміховий дискурси 

утілюють діалектику життя, оскільки представляють прояви опору в межовій 

ситуації, яка спонукає до граничного буття. Дитячий та дорослий універсуми 

доводять взаємозалежність і неперервність буття-у-світі, де макро- і мікросвіти 

корегують одне одного. Наскрізним стрижнем чотирьох царин виступає «Dasein», 

що стає первинним поштовхом до розбудови проекції «особисте – суспільне – 

національне – загальнолюдське», актуалізованої в мистецтві слова. Тож 

актуальність роботи зумовлена потребою всебічного осмислення літературного 

твору як історико-культурного й особистісно-етнічного феномена. Дисертація 

постає спробою репрезентувати парадигму національного буття у координатах малої 

прози кінця ХІХ–ХХ століть.  

Історія української літератури – це безперервний процес боротьби за 

утвердження самобутності народу і права України бути соборною незалежною 

державою, джерела якої сягають прадавньої Трипільської цивілізації. Письменство 

постає люстром буття індивіда, спільноти, країни в духовому, духовному й 

фізичному вимірах, у діахронічному та синхронічному аспектах, оскільки нотує 

зміни і константи особистісно-громадського ґатунку. Межа ХІХ–ХХ ст. показує 

багатство внутрішнього світу людини завдяки розвитку психології, філософії, 

політології, соціології, виявляє потребу переглянути наявні моделі устрою, що 

зумовлюють певний темпоритм урбанізованого простору. Національне письменство 

починає студіювати новітні теорії («надлюдини» Ф. Ніцше, психоаналізу З. Фройда, 

аналітичної психології К.-Ґ.Юнґа, песимізму А. Шопенгауера, інтуїтивізму                     

А. Бергсона тощо), спираючись на власну – кордоцентризм (Г. Сковороди та                             

П. Юркевича), засвідчує остаточний перехід від об’єктного до суб’єктного 

зображення, від «буття-у-світі» до «самобуття», переінакшує ракурс бачення 

множинності людини: усталений бароковий вибір (герой / пройдисвіт) замінює 

екзистенційний, втілений у концептах життя і смерті, що набувають не тільки 

фізичного, але й духовного виміру. Багаторівневість зазначених питань спричинює 
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розвиток власне рефлексивної літератури. Бажання відтворити миттєві емоції, 

думки, осяяння у потоці свідомості зумовлює домінування малих епічних форм, 

чому сприяє інтертекстуальна та інтерсеміотична взаємодія складників різних сфер: 

від синтезу мистецтв, міжродової та жанрової дифузії до універсалізації знакових 

систем (метатекст). Це засвідчує полістилізм (імпресіонізм, експресіонізм, 

символізм, неоромантизм, необароко, неореалізм, сюрреалізм, футуризм та ін.) і 

генологічне розмаїття малої прози – шкіц, етюд, образок, ескіз, нарис, увертюра, 

фотографія, новела, оповідання, поезія у прозі, легенда, замальовка, малюнок, 

фантазія, казка, лист, анекдот, байка, репортаж, трактат, мініатюра, роздум, притча, 

гумореска, фантасмагорія тощо.  

Кривава стихія перших десятиліть визначає межову ситуацію постійним 

станом людини. Революції та Перша світова війна виказують прірву між 

національно-культурними здобутками і маргінальним місцем народу в системі 

міжнародних координат. Ця невідповідність спричинює визвольні змагання, 

державні утворення (військово-політична галузь) та розквіт сузір’я «розстріляного 

відродження» (гуманітарна царина), втілені у граничному бутті – виборі еліти. 

Вірячи  «більшовицькій» українізації, митці поєднують особисте й громадське в 

ідеологічній утопії автономного майбутнього, що детермінує подальшу долю 

«страченого покоління» та України.  

Радянський режим вибудовує псевдобуття за допомогою соцреалізму, знищує 

розумне й креативне «Я», нівелює осібне життя. Симулякр, пропагований ЗМІ та 

соцреалістичною культурою зомбування, перетворює особу на керований гвинтик 

або примушує до внутрішньої еміграції – межового виміру як духового ескапізму. 

Затиснутий у замкнений часопростір індивід існує в нав’язаному шовіністичному 

форматі, який суперечить його сутності, захищеній етногенетичною пам’яттю. 

Позбавлені свободи творчості письменники материкового краю віддають 

збереження неперервності національного буття еміграційно-діаспорній літературі на 

кілька десятиліть. Діяльність шістдесятників і дисидентів актуалізує справжні 

константи сущого, викриваючи реалії та зосереджуючись на людині, яка виступає 

самообсерватором-аналітиком. Відкриття кордонів за перебудови, плюралізм, 

уседозволеність і незалежність зумовлюють потребу пошуку «Я», котре долає 

штучні комплекси меншовартості, позбуваючись масок заради захисту єства. Тож 

історія національного письменства відображає увесь спектр життя українства 

протягом століть у психологічно-соціальному онтологічному зрізі. 

Осмислення художніх трансформацій триває від ХІХ ст. У вітчизняному 

літературознавстві наявні комплексні дослідження та студії окремих періодів 

розвитку художньої словесності (М. Максимовича, О. Огоновського, І. Франка,              

С. Єфремова, М. Зерова, М. Возняка, М. Грушевського, Д. Чижевського,                          

Л. Білецького, Стефанії Андрусів, В. Мацька, Людмили Тарнашинської,                        

Ю. Коваліва, В. Дончика та ін.). Вивчення загальних тенденцій розвитку тільки 

почасти розкриває онтологію твору, пов’язану із синкретизмом макро- і мікрокосму 

в осягненні, сприйнятті й тлумаченні світу. Ця взаємообумовленість визначає 

координати суб’єктивного / об’єктивного в рецепції та інтерпретації уявного і 
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дійсного буття, спричинює домінування певних стилів, напрямків, жанрів та 

проблемно-тематичне наповнення текстів, детермінує художній процес.  

Доречно зауважити, що 1993 р. С. Карасьов запроваджує термін «онтологічна 

поетика», розглядає текст «інваріантом» («вторая реальность»), який містить 

«персональну міфологію» автора. Проте опертя винятково на речовинність звужує 

художньо-вербальну царину через відкидання несвідомого (інстинкти, сновидіння, 

марева) і надсвідомого (творча інтуїція). Крім того, історія-домисел може бути не 

«другою реальністю», натомість єдиною справжньою, особливо в умовах 

диктаторських режимів чи глибше – у сучасному соціумі, коли відбувається 

тотальне, передусім сугестивне, зомбування медіа-ресурсами. Тому варто з’ясувати 

чинники та складники літературного тексту в онтологічному вимірі, що є 

необхідним і важливим дослідженням за глобалізації, котра відкидає самоцінність 

унікального (hapax legomenon), репрезентованого не тільки напрямком, течією, 

школою, авторським ідіостилем, але й окремим твором. Отже, актуальність теми 

дисертаційної роботи зумовлена відсутністю в українському літературознавстві 

комплексного дослідження онтологічно-екзистенційних концептів української малої 

прози кінця ХІХ–ХХ століть крізь призму ідейно-тематичних, образних, жанрово-

структурних, стильових особливостей.   

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

Дисертацію виконано у межах науково-дослідних програм та планових тем 

кафедри історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

зокрема теми «Мови та літератури народів світу: взаємодія і самобутність» (номер 

державної реєстрації 11БФ044-01; науковий керівник – д. філол. н., проф.                    

Г.Ф. Семенюк). Тема дисертації затверджена на засіданні Бюро наукової ради НАН 

України з проблеми «Класична спадщина та сучасна художня література» (протокол 

№ 1 від 12 травня 2015 р.) та уточнена на засіданні Вченої ради Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 2               

від 26 вересня 2017 р.) 

Мета роботи: дослідити онтологічно-екзистенційні основи української малої 

прози кінця ХІХ–ХХ століть крізь призму жанрово-стильових, ідейно-тематичних, 

образних домінант. 

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань:  

 проаналізувати онтологію літературного твору;  

 окреслити художню візію революційно-воєнних колізій початку ХХ ст.                

у малій прозі;  

 визначити спадкоємність визвольних змагань у координатах літератури;  

 встановити особливості сміхового дискурсу в українському письменстві;  

 простудіювати діалектику буття в малих епічних формах;  

 виявити аксіологічні акценти самоідентифікації у малій прозі; 

 з’ясувати онтологічні домінанти літератури про дітей та для дітей;  

 виокремити інтенції «філософії серця» у сенсорній рецепції та інтерпретації 

світу;  
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 охарактеризувати значення екзистенційного вибору в метаморфозах героя 

української малої прози; 

 вирізнити концепти життя і смерті у часопросторовій проекції новелістики; 

 узагальнити розкриття мікро- і макросвітів у автобіографічній нарації. 

Об’єкт дослідження – малі прозові твори представників материкового та 

еміграційного українського письменства.           

Предмет дослідження – онтологічно-екзистенційний вимір української малої 

прози кінця ХІХ–ХХ ст.  

Теоретико-методологічною основою дисертації стали праці Віри Агеєвої,            

В. Барки, Ю. Безхутрого, Тетяни Бовсунівської, Мирослави Гнатюк, Г. Грабовича, 

О. Грицая, Тамари Гундорової, Антоніни Гурбанської, І. Денисюка, М. Євшана,                

І. Зуба, Наталі Іщук-Пазуняк, Л. Карасьова, І. Качуровського, Віталіни Кизилової, 

Ірени Книш, Ю. Коваліва, Нонни Копистянської, Г. Костюка, І. Кошелівця,                    

Ю. Кузнецова, Світлани Ленської, Ю. Лотмана, Наталі Мафтин, В. Мацька, Раїси 

Мовчан, Марії Моклиці, Лариси Мороз, І. Набитовича, М.  Неврлого,                              

М. Павлишина, Ф. Погребенника, В. Поліщука, Ірини Приліпко, Віри Просалової, 

Олени Романенко, Ірини Руснак, Валерії Смілянської, Людмили Тарнашинської,               

А. Ткаченка, О. Ткачука, Ольги Турган, В. Фащенка, І. Франка, Олександри 

Черненко, Д. Чижевського, Наталі Шумило, Галини Яструбецької та інших 

літературознавців; історичні та лінгвопсихологічні дослідження В. В’ятровича,               

С. Єрмоленко, І. Ільюшина, О. Мельничука, О. Потебні, Ж.-М. Шеффера та ін.; 

теоретико-методологічні, філософські студії М. Бахтіна, А. Бергсона, М. Бердяєва, 

Г.-Ґ. Ґадамера, М. Гайдеґґера, Е. Гуссерля, В. Дільтея, А. Камю, С. Кримського,             

Ж.-П. Сартра, Г. Сковороди, Ц. Тодорова та ін.  

Методи дослідження. Для досягнення мети і розв’язання визначених завдань 

у роботі застосовано комплексний інтегральний підхід до вивчення літературних 

явищ, який містить філологічний («уважне читання»), інтертекстуальний (аналіз 

біблійних, міфологічних, фольклорних образів-символів, наголос на послуговуванні 

принципами «класичних» авторів і новому баченні героїв Г. Квітки-Основ’яненка, 

М. Гоголя, І. Нечуя-Левицького, І. Карпенка-Карого, Остапа Вишні та ін., залучення 

(епіграфи, текстові вкраплення, назви) й модерне смислове наповнення уривків із 

творів, реінтерпретація мотивів та сюжетів, жанрів Т. Шевченка, І. Франка,                     

М. Коцюбинського, В. Самійленка), біографічний (відбір художніх текстів 

очевидців та свідків подій, особливо в дослідженні мілітарного зрізу малої прози, 

висвітленні специфіки автобіографічної нарації рефлексивного письменства), 

порівняльно-історичний (зіставлення домінант літератури відмінних часових 

періодів і просторових меж) методи, акцентує онтологічно-екзистенційний (вибір, 

буття / існування) аспект у філософсько-психологічному (дослідження 

самообсервацій, рефлексій) дискурсі української літератури.  

Головним у дослідженні є метод «close reading» – «глибинне / ретельне 

прочитання». Увагу зосереджено передусім на творі, його формальних і змістових 

складниках, трактуванні як своєрідному різновиді «речі у собі». Це передбачає 

послуговування розробками  філологічної школи В. Перетца, та «нової критики»                    

(А. Тейт, Дж. Ренсом, Луїза Розенблат, Р. Барт, А. Річардс та ін.). Водночас постать 
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автора й історичний контекст лишаються важливим складником рецепції та 

інтерпретації твору, особливо протягом аналізу громадсько-політичних колізій                

у художньому висвітленні, дослідженні автобіографічної нарації в осмисленні явищ 

та подій, у рефлексивній прозі, яка визначає граничне буття.  

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що вперше охоплено понад 

столітній дискурс української малої прози, виявлено її онтологічно-екзистенційні 

концепти у формозмістовій єдності, які доводять єдність національної літератури в 

розмаїтті. Уперше обґрунтовано й доведено власне онтологічну природу жанру, 

який сам корегує і визначається буттєвісними складниками літературного твору; 

застосовано метод «уважного / глибинного / ретельного прочитання», котрий 

уможливлює багатовимірний аналіз художнього тексту як самодостатнього 

унікального явища, здатного постійно продукувати нові смисли. 

До наукового обігу введено значну кількість маловідомих і невідомих авторів, 

художня спадщина котрих потребує ретельного вивчення. Йдеться про твори                     

І. Антипенка, О. Барчинського, Теклі Білецької, Ірини Винницької, С. Вусатого, 

Лідії Гаєвської-Денес, Б. Грибінського, Н. Дубицького, Р. Завадовича, П. Крата, 

Марії Кузьмович-Головінської, Г. Літневського, М. Матвієйка, С. Підкови, І. 

Рознійчука, М. Руса, М. Синежупанця, М. Соневицького, А. Шевчука та ін.; 

прозовий доробок   Р. Бабовала, В. Бея, П. Грабовського, М. Дяченка, В. Кашки, 

Оксани Лятуринської, Галини Савицької-Голояд і рукописні «поеми у прозі» С. 

Яричевського (відділ рукописів ІЛ НАН України, фонд №61).  

Уперше презентовано мозаїку різножанрових політематичних і полістильових 

творів української малої прози кінця ХІХ–ХХ століть, яка, завдяки синтезу 

особистої, громадської та загальнолюдської царин, формує цілісну картину 

національного буття в літературних координатах.  

Теоретичне значення дослідження полягає у розкритті актуальних проблем, 

пов’язаних зі студіюванням онтології багаторівневої малої прози зазначеного 

періоду в аспекті екзистенційного вибору автора, персонажа, реципієнта й 

інтерпретатора, сприяючи наближенню до щоразу нового розуміння сутності 

прозописьма під час конкретного аналізу художнього твору, постаті митця, 

літературного процесу та його узагальнення.  

Практичне значення. Матеріали дисертації можуть бути використані під час 

подальших літературознавчих студій, при підготовці підручників, монографій, 

наукових робіт із проблем розвитку української прози кінця ХІХ–ХХ ст., зокрема її 

онтологічно-екзистенційного виміру, образної системи, проблемно-тематичних і 

генологічних аспектів; при створенні загальних та спеціальних курсів з історії 

української літератури. 

Особистий внесок дисертанта. Робота є самостійним дослідженням, яке 

репрезентує й узагальнює наукові студії автора. Результати отримано безпосередньо 

автором дисертації. Монографія та наукові публікації за темою дисертації є 

одноосібними. Будь-які форми використання праць інших авторів супроводжуються 

відповідними посиланнями. 

Апробація роботи. Дисертація обговорена на засіданні кафедри історії 

української літератури, теорії літератури та літературної творчості Інституту 
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філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол 

№4 від 18 жовтня 2017 р.). Основні аспекти дослідження викладені у формі 

доповідей на XVІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Україна в 

євроінтеграційних процесах» (Київ, 18–19 лютого 2012 року), ХІХ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Україна в євроінтеграційних процесах : проблеми 

державного будівництва» (Київ, 15 лютого 2014 року), Міжнародній науково-

практичній конференції молодих вчених «Розвиток сучасної освіти і науки : 

результати, проблеми, перспективи» (Дрогобич, 26–27 березня 2015 року),                    

ХV Міжнародних славістичних читаннях пам’яті академіка Леоніда Булаховського 

(Київ, 24 квітня 2015 року), Міжнародній науковій конференції «Сучасна 

філологічна наука в міждисциплінарному контексті» (Київ, 8 жовтня 2015 року), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Масова література : проблема 

інтерпретації, змісту та форми (Миколаїв, 16–17 жовтня 2015 року), Всеукраїнській 

науковій конференції «Творчість Михайла Старицького і тенденції розвитку 

українського письменства ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ століття» (Черкаси, 21–22 жовтня 

2015 року), Міжнародній науково-практичній конференції «Література руху опору: 

вияви національної ідентичності» (Київ, 19 листопада 2015 року), Міжнародній 

науково-практичній конференції до 202-ї річниці від дня народження Тараса 

Шевченка на тему: «Всесвіт Тараса Шевченка» (Київ, 10 березня 2016 року),                    

I Міжнародній науковій конференції «Біблія в польському і українському мистецтві 

та літературі XX i XXI століття» (Kраків, 21 квітня 2016 року), Міжнародній 

науковій конференції «Художні модуси хронотопу в культурно-мистецькому 

дискурсі» (Мелітополь, Кіровоград, 26–27 травня 2016 року), Міжнародній науковій 

конференції «Літературна етноімагологія: рецепція України та її культури в 

наукових працях Мікулаша Неврлого (до 100-річчя з дня народження науковця)» 

(Хмельницький, 3–4 листопада 2016 року), Міжнародній науково-практичній 

конференції до 203-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка на тему: «Всесвіт 

Тараса Шевченка» (Київ, 10 березня 2017 року), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Філологія ХХІ сторіччя: традиції та новаторство» (Київ, 5–6 квітня 

2017 року), круглому столі «Літературно-критична спадщина Осипа Маковея в 

історико-літературному та культурному контекстах» (Київ, 11 жовтня 2017 року). 

Публікації. За темою дисертації видано одноосібну монографію, 

опубліковано 35 статей (з них – 23 у фахових наукових збірниках України та 5 –               

у зарубіжних, 7 додаткових публікацій). 

Структура роботи зумовлена метою та завданнями. Дисертація складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел (516 позицій). 

Загальний її обсяг – 522 сторінки, з яких – 482 основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі окреслено актуальність теми дослідження, визначено його об’єкт, 

предмет, мету, завдання, теоретико-методологічну основу, обґрунтовано наукову 

новизну, теоретичне й практичне значення роботи. 
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У першому розділі – «Онтологічно-екзистенційні концепти літературного 

твору» – висвітлено головні складники художнього тексту в буттєвісному вимірі.  

Твір є багаторівневим явищем літератури, яке поєднує матеріальну й ідеальну 

царини. Вивчаючи феномен, дослідники звертають увагу на формальні та змістові 

складники, що забезпечують його цілісність. Почасти на рецепцію та інтерпретацію 

впливають позамистецькі чинники (соціальний контекст, ідеологічні домінанти), 

самооцінка науковця, що виявляється в категоричних судженнях, відсутності 

комплексного бачення мистецтва слова за надання переваги певній функції 

письменства. Тож одна з визначальних дефініцій – жанр – виступає сталим об’єктом 

дискусій. Тому з’ясовано іманентну онтологічну основу літературного твору, в якій 

саме жанр виконує надважливу об’єднавчу функцію змісту й форми.  

Онтологія. Онтологія – вчення про буття як таке. Засновник елейскої школи 

Парменід розмежував істинний та чуттєвий прояви. Студіювання «понадчуттєвих» 

форм Платоном і Арістотелем окреслило напрямок західноєвропейської 

онтологічної традиції. Знаковими стали розробки І. Канта, який обґрунтував 

існування «речей в собі». Його «критична філософія» – підґрунтя «фундаментальної 

онтології» М. Гайдеґґера, котрий увів поняття «Dasein» («буття-тут-і-тепер»). Воно 

поєднує буття-у-світі й граничне буття в самообсервації та пізнанні людини, що 

виступає лейтмотивом літератури кінця ХІХ–ХХ ст. Онтологічно-вербальний вимір 

властивий усім концептам літературного твору. 

Екзистенційний вибір і буття. Художня словесність утілює онтологічні 

різновиди, а саме: «чисте буття» (універсальне), «наявне» (річ, явище, людина), 

дійсність (пізнання сутності); буденне, яке «охолоджує» пристрасно-людяне в 

людині (М. Бердяєв), перетворюючи особу на об’єкт через добровільне 

самоусунення від процесів, насолоду несвободою і відсутність відповідальності, 

межова ситуація (кризовий стан, актуалізація особистісного первня) та граничне 

буття (свідомий вибір самотності й відкритості світу). Зосереджуючи увагу на 

внутрішніх колізіях індивіда, письменники від fin de siècle актуалізують питання 

екзистенції в постаті «Dasein, який обирає», тобто людина постає буттям і перевіряє 

себе у відповідності емоції, думки, слова та дії (Р. Мей).  

Встановлено, що в малій прозі кінця ХІХ–ХХ століть відбувається розкриття 

виявів буття крізь призму самоаналізу й особистісної рецепції та інтерпретації 

подій. Екзистенційні концепти життя і смерті позбуваються фізичних обрисів, 

об’єктного універсалізму, переходячи у царину суб’єктності духу. 

Буття-у-світі – висвітлення у літературному творі багаторівневого діалогу / 

полілогу між героєм та феноменами навколишнього світу (природою, соціумом, 

родиною), що зумовлює самопізнання свого єства.  

Межова ситуація – занурення персонажа у дискомфортні, екстремальні умови, 

що передбачають психологічну напругу і спричинюють зосередження фізичних та 

емоційних резервів або викликають зневіру й виснаження. 

Граничне буття – актуалізація свідомого вибору героя, котрий зберігає 

сутність попри зовнішній тиск і внутрішній конфлікт, відповідає за думку, слово й 

чин, здатний самовдосконалюватись та еволюціонувати до рівня особистості. 
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Мова. Графічне втілення твору – впорядкована система загальноприйнятих 

знаків. Мова виступає «органом реальності» й символом-засобом комунікації 

значень (Е. Кассирер). Визнаний досвід спілкування постає єдиною формою 

реалізації, забезпечує пізнаваність, зумовлену суспільним договором щодо 

називання предметів, явищ. Однак мова має духовий стрижень, оскільки утілює 

«діяльність духу» (energia), означує етнос, виокремлюючи світогляд її носія, котрий 

виступає репрезентантом нації як духовно творчої індивідуальності (В. Гумбольдт). 

Універсальний та національний рівні всотує і модифікує особистісний чинник.  

Завдання літератури – повернення мови, заглиблення в життя і чистого вияву 

(sich dargestellt) світу, де письменник-прохач прагне бути почутим та обдарованим. 

Онтологічний прафеномен розсуває семантичні межі, відбувається розмежування 

мови: побутова (Gerede), яку вживають для передачі, радше констатації, інформації, 

та істинна (Sage), що «самовисловлюється», спонукає до мислення, пізнання, 

розуміння і вдосконалення, дає свободу інтерпретації, оскільки «текст висловлює 

сам себе» (Г-Ґ. Ґадамер). 

Мислення. Сконцентрована думка і виплекане чуття зазнають вербального 

оздоблення, що залежить від майстерності митця та його світоглядних орієнтирів. 

Ідеально-матеріальну цілісність літературного твору висвітлили О. Потебня («Думка 

й мова») та І. Франко («Із секретів поетичної творчості»). Вони актуалізували 

проблему співвідношення раціонального й ірраціонального, суб’єктно-об’єктного  

синкретизму в мистецтві, надавши першість письменству, коли знане здобуває 

неповторного незвичного вияву; наголосили, що в художньому світі думка і чуття 

окреслюють образ у слові-символі, уможливлюючи безліч інтерпретацій. 

Структура слова тотожна будові художнього тексту: зовнішня форма (звук), 

зміст (ідея / значення) і внутрішня форма (зображення). Відповідність одне одному в 

цій тріаді забезпечує влучність, оригінальність, пізнаваність авторського задуму й 

наближення до істинної рецепції та інтерпретації. Письменник активізує внутрішній 

слух, асоціативність, складає візуально-аудіальний образ, долучає інтуїцію, 

підкреслює «упочуттєвість» / «вчування» у «співприсутності». Важливо, що 

створення цілісності актуалізує свідоме і несвідоме, оскільки мить утілення задуму в 

текст передбачає відповідність мови, мислення, емоції «буттю-тут-і-тепер», що 

забезпечує варіативність, актуальність поза простором та часом унікальної 

творчості. Процес пошуку слова для думки й чуття, форми для змісту, примушує 

вчитися мислити. Осердям рефлексій виступає внутрішній світ, де зіштовхуються 

різні та подібні феномени. За допомогою законів зв’язку і діалектики, методів 

індукції та дедукції автор формулює судження, що має трансформувати у 

вербальний образ, який створить літературне явище.  

Твір передбачає неперервність пізнання, котре здійснюється в «загадковому 

усамітненні», що поєднує пам’ять і шлях (М. Гайдеґґер). Мислення встановлює 

зв'язок між минулим, теперішнім та майбутнім, послуговуючись різними операціями 

(абстрагування, типізація, синтез і аналіз). Воно актуалізує вже відоме, застерігає від 

повторення, викликає питання, спонукає шукати унікальні вияви міркувань. 

«Буття-тут» запобігає схематичному наслідуванню, бо письменник схоплює 

образ, нагальний для нього зараз. Упізнавання поєднано з деформацією, що 
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допомагає ідентифікувати художній текст і виокремити його з-поміж інших. 

Незважаючи на те, що слово та мислення відтворюють «буття-у-світі», воно апріорі 

неможливе без «енергії» художньої структури (Ю. Лотман), що втілено в 

сугестивності твору. Тому образно-спрямоване мислення постає чуттєво-розумово-

вербальним проявом «буття-одне-з-одним». Водночас реалізацію сполуки думки, 

емоції та слова в індивідуальному аспекті забезпечує мовлення.       

Мовлення. Твір змальовує багаторівневість життя крізь призму рецепції 

людини, представляючи її світогляд, ціннісні орієнтири в роздумах, почуттях, діях. 

Три складники сприйняття і тлумачення себе та довкілля зосереджує мовлення, види 

якого мають різні функції у художньому тексті. Об’єктному вияву притаманна 

констатація, пояснення, коментар, нейтральна тональність, розмірений виклад. 

Головна роль належить персонажам, яких письменник індивідуалізує / типізує за 

допомогою внутрішньомовних та екстралінгвістичних чинників. Суб’єктивоване 

мовлення завжди емоційно насичене. Основними формами характеристики є діалог 

та монолог. Діалог змінює темпоритм розповіді завдяки драматургічному 

складнику, зосереджує увагу на події, персоні, явищі, оцінюючи їх, або може 

охоплювати текст, утілюючи героїв тут-і-зараз. Спілкування-взаємопізнання 

залежить від миті перетину екзистенцій та щоразу міститиме значеннєві чи 

нюансові зміни, пов’язані з розумінням як «розмиканням» буття.  

Неможливість повторення доводить «єдність завжди власної присутності              

(An-wesens)» (М. Гайдеґґер), що вповні розкриває монолог – царина самобуття. 

Наповнення висловленого залежить від мети й адресації. Публіцистичність, 

імперативність, апеляція до конкретного реципієнта властиві соціально 

спрямованому зверненню, пом’якшеному або посиленому літературною образністю, 

прихованому підтекстом чи вкрапленому в алегорію через політичні причини, що 

має варіативний обсяг: від промови персонажа, який часто виступає alter ego автора, 

до цілісного твору. Фрагментарність, еліптичні та риторичні конструкції, умовний 

хронотоп, нотування потоку свідомості вирізняє самообсервацію, коли монолог 

відтворює внутрішнє мовлення, стає самохарактеристикою. Персонаж хоче, аби 

уявний адресат побачив його без маски, зрозумів сутність. Однак насамперед він 

прагне збагнути себе, свої вчинки та цілі.  

Осібне місце у мовленнєвих різновидах посідає авторефлексія – портрет, 

психологічна студія письменника, котрий розкриває секрети творчої лабораторії, 

вдається до самоаналізу, грається із читачем, змінює ролі (свідок, сповідальник, 

учасник, оцінювач, наратор, співрозмовник, спостерігач), оголюючи душу заради 

чуттєвого єднання макро-та мікрокосму. Пізнання передбачає самозаглиблення.  

Кожний твір є авторським дискурсом, який здатний охоплювати моногероєм і 

лейтмотивом не тільки цикли, томи, але й творчий доробок загалом.      

Крім вербальних проявів, літературний твір містить екзистенційне вираження 

синкретизму думки, чуття і слова – мовчання, що актуальне винятково тут-і-тепер. 

Еліпси, відкриті фінали, парабола й алегорія, мозаїчність і ефект оманливого 

сподівання забезпечують смислову амбівалентність. Доречно розмежувати 

мовчання-інертність і «мовчазну присутність» як духовну зосередженість. Перше 

підкреслює пасивність, внутрішню слабкість героя, друге – силу в прийнятті-
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смиренні випробувань, пошуки відродження та змін. Особливою формою мовчання 

виступає тиша, якій властива сугестивна функція. Вона може бути суб’єктна, якщо 

персонаж визначає емоцію-домінанту й «заражує» решту, і надсуб’єктна, коли її 

вміст корегує зовнішній чинник. 

Мовлення постає унікальним суб’єктно-об’єктним вираженням діалектики 

буття, котре навіть у мовчанні втілює цілий світ, який має певні координати.            

Часопростір. Письменник створює художню реальність, яка має ідеально-

матеріальний вимір у часі та просторі. Твір акумулює вияви цих категорій, зміщує 

ракурси показу, наголошує на їх взаємозалежності й багатозначності. Простору 

властива онтологічна видозміна. Зображуючи «буття-у-світі», автор окреслює локус 

перипетій, який може звужуватися до кімнати і розширюватися до космосу. Обсяг 

простору корегує внутрішній стан героя. Межова ситуація герметизує світ, 

актуалізуючи почуття безвиході. Психологічні кордони обумовлюють поведінку 

персонажа, затиснутого болем. Шукаючи порятунку або вдаючись до ескапізму, він 

розриває замкнений простір, зазнає своєрідного посвячення пережитим досвідом чи 

обирає суїцид. Граничне буття дозволяє індивіду позбутися просторових обмежень, 

вийти за буденність, оскільки вища мета керує думкою і чином. Знаковим є поділ 

локусу на «свій» та «чужий», що зберігає фольклорну антиномію посейбіччя – 

потойбіччя. Умовність простору засвідчує «внутрішня еміграція», де заґратований 

митець у духово-духовній праці осягає Всесвіт. Доречно зазначити, що автор 

одночасно перебуває в різних локусах, котрі прагне поєднати у творі завдяки поза 

матеріальним субстанціям, з-поміж яких надважливою є час.  

«Опросторена» хронологія суголосна історичному контексту зображеної доби. 

Вона розкриває причинно-наслідкові зв’язки, дотримується послідовності, 

підкреслює визначальні для особи, громади, країни події, забезпечує достовірність 

завдяки фактажу, ретельним описам, новим та знаним деталям. «Живий» час 

пов'язаний із самоусвідомленням. Від правильного / хибного визначення його 

змістового наповнення і ритму, що, до речі, виступає необхідною умовою свободи, 

залежить розвиток / деградація людини. Рефлексії героя, спогади, сни, марева 

долають хронологічну послідовність, переплітаючи свідоме та несвідоме, 

актуалізуючи приховане і забуте; їм властива свобода й антиципація. Тому 

самобуття детермінує часопрострову візію.   

Мова, мислення, мовлення, часопростір є онтологічними концептами 

літературного твору, які визначають жанр і ним корегуються. 

Жанр. Поєднання сталого / змінного, загального / одиничного, повторюваного 

/ унікального втілює жанр. Наведені антиномії реалізуються у складниках, які 

допомагають встановити генологічну належність художнього тексту, виокремити             

з-поміж подібних. Упізнавання забезпечує «пам’ять жанру», досліджена                          

М. Бахтіним. Концепція підтверджена мнемотехнікою жанру, яку простудіювала 

Тетяна Бовсунівська. Дослідниця зауважує про поетичні засоби конструювання, що 

містять зв’язок із минулими формами, реалізований у пригадуванні, літературному 

натяку на події та твори. У діалозі як способі екзистенційного буття витворюються 

нові жанри, а жанрові константи залишаються критеріями «розпізнання,                          

а не творення». Тож у трансформації беруть участь автор, текст (патерн) і реципієнт.  
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«Пам’ять жанру», яка дисциплінує та провокує автора, є запорукою входження 

модерного тексту в літературний дискурс за дотримання жанрових констант. 

Поповнення новими жанровими виявами, їх відмирання, трансформація чи 

утвердження є безперервним процесом, що доводить поява «пам’яті» у кожного 

«новонародженого» жанру, коли одиничне набуває інваріантності, збагачує вже 

наявну систему, спонукає до креативних втручань. За відсутності подібних оновлень 

спостерігається консервація та відмирання. Еволюцію жанрів забезпечує жанрова 

модальність на основі постійної трансформації жанрового змісту. Зважаючи на 

комунікативну природу, залежність від історичного контексту і авторського 

волевиявлення, обумовленість мовною системою, національним буттям Ю. Лотман 

слушно визначив жанр культурним кодом, що розкриває художній світ. Онтологічна 

субстанція генології охоплює малу прозу, формозмістові й історико-генетичні 

особливості якої досліджені у працях І. Денисюка, А. Юриняка, Ф. Білецького,               

В. Фащенка та ін. Та, незважаючи на розмаїття (шкіц, етюд, образок, ескіз, нарис, 

увертюра, фотографія, поезія у прозі, легенда, казка, лист, анекдот, байка, репортаж, 

трактат, мініатюра, роздум, притча, гумореска, фантасмагорія), центральними 

залишаються дві – оповідання та новела. Важливо, що ці жанри втілюють основні 

види буття. Дотримання композиційної структури, описовість, причинно-

наслідковий зв'язок, розмірений темп викладу, який може змінюватись у межах 

твору, чуттєва градація, кілька сюжетних ліній, самоусвідомлення героя в суб’єктно-

об’єктній рецепції та інтерпретації – константи оповідання, котрі відповідають 

концепту «буття-у-світі». Чуттєва концентрація, психологічні акценти, «епіцентр 

думки і настрою», часопросторове ущільнення, кульмінаційний пуант актуалізує              

в новелі граничне буття.  

Оповідання та новела виступають генологічними та структуротвірними 

моделями української малої прози, але передусім – онтологічними репрезентантами 

індивіда в особистісно-суспільній проекції.  

Жанр – це вимір буття, що поєднує категорії сущого (незмінні жанрові 

константи) й екзистенційні концепти (свобода у зміні, рецепції та інтерпретації, 

детермінована «буттям-тут»). 

Твір. Літературний твір, незалежно від жанрової специфіки, є цілісним 

баченням історії людства, інтерпретованим крізь призму сприйняття особистості, 

яка подібна художній субстанції. Він може корелюватися в суб’єктно-об’єктних 

параметрах, обумовлених часопросторовими координатами подій, персонажів, 

автора, засвідчувати себе як внутрішньо структурована й водночас відкрита система. 

 Втілюючи єдність розмаїття складників, художній текст відображає не тільки 

загальні явища, віхові події, а й духові та душевні концепти ментально-етнічної, 

станової, вікової, статусної громади, феномени національного й особистісного 

ґатунків. У ньому спостерігається наявність Сковородинської тріади: макрокосм 

(об’єктивний світ), мікрокосм (суб’єктивний світ) і світ символів – література в 

онтологічному сенсі, яка єднає дихотомію буття, стає його екзистенцією – способом 

буття, фіксованим за допомогою слова (думки і чуття), де письменник промовляє 

себе, витворює в мові світ (sich dargestellt), підґрунтям якого виступає феномен «я-
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говоріння», у творі – реальність, єдино істинну «тут-і-зараз», поєднуючи об’єктивну 

даність і суб’єктивну самість. 

У другому розділі – «Граничні виміри буття в українському письменстві  

к. ХІХ–ХХ ст.» – з’ясовано специфіку онтологічного відображення двох 

протилежних дискурсів, які розкривають прояви сконцентрованого стану. 

Масштабні зміни й події занурюють людину в герметичний простір, 

унеможливлюють суб’єктивне бажання звільнитися від зовнішнього тиску. Індивід 

змушений існувати в межовій ситуації чи обирати граничне буття, котре втілює 

фізично-духовий (визвольні змагання) або вербально-духовий (сміховий дискурс) 

опір, який руйнує симулякри, відновлюючи цінність єства.   

У підрозділі 2.1 «Межова ситуація та граничне буття у літературних 

координатах» окреслено суб’єктно-об’єктний ракурс масштабних катаклізмів крізь 

призму бачення письменника-учасника подій.  

У пункті 2.1.1 «Показ кривавих колізій перших десятиліть ХХ ст. у малій 

прозі» розкрито складники межової ситуації, де особа починає розкриватися чи, 

навпаки, замикається, відмежовується від світу. Але вир стихійної боротьби 

унеможливлює тривалу зупинку чи сховок. Він примушує діяти, вкидає людину в 

дискомфортні умови, що вимагають постійного вибору і рішень. Перипетії 1905–

1907 рр., спричинені економіко-політичною кризою, виступають чинником 

кардинальної зміни суспільного устрою, насамперед – у свідомості людей. 

Письменники трактують час важливих трансформацій, вдаючись до різних художніх 

зображально-виражальних засобів, формально-змістових складників.  

П. Крат висвітлює колізії в індивідуальних образках, вихоплює епізоди із 

буття людини, досліджує її рефлексії, вибудовуючи проекцію особисте – 

національне – загальнолюдське, вдається до мозаїчної побудови нарації, що 

складають екскурси, роздуми, чуття персонажів, досягає емоційної напруги завдяки 

лаконічному висвітленню подій, нотуванню порухів душі, смисловій концентрації 

(зб. «Коли лекше буде?», «Візита “Червоної Дружини”»). Г. Хоткевич уникає 

індивідуалізації, аби відтворити протиборство двох потужних сил – демосу та 

імперії у циклі «Маленькі образки великої справи», послуговуючись зоровими та 

слуховими образами. Боротьба градуює від земного локального виміру до загальних 

філософських концептів добра та зла, світла й темряви, життя і смерті. Наскрізним 

складником «революційної» новелістики М. Коцюбинського є сміх, утілений у 

розмаїтих варіаціях, що виступає характеристикою персонажів, чинів і доби («Як ми 

їздили до Криниці» – хіхікання, «Сміх» – регіт, «Persona grata» – глузування, 

«Невідомий» – гострі, з насмішкою в куточках очі). Цикл «Осінні новели 

(Присвячується 1905 р.)» С. Васильченка вирізняє автобіографізм та інтимність 

нарації, коли художнє слово стає сповіддю. Революційні твори охоплені світлим 

сумом. Натомість воєнні візії мають винятково трагічне висвітлення, сповнені 

образною символікою, де зникає межа між потойбічним і поцейбічним («Під святий 

гомін», «Отруйна квітка», «Чорні маки»).  

Події 1914–18 рр. стали продовженням геополітичних ігор, в яких загарбаний 

етнос завжди був «м’ясом». Відсутність військових баталій вирізняє «Жовнірські 

оповідання» М. Яцкова. Крізь призму солдатських буднів письменник досліджує 
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політику окупаційної влади, що культивує шовінізм, посилений становою 

дискримінацією, розкриває антигуманізм насильницької служби, яка деформує 

психіку людини та, зрештою, призводить до духовного і фізичного суїциду.  Наталя 

Кобринська підкреслює абсурдність узаконеного вбивства смисловими повторами у 

«Воєнних новелах», де символ (хата, свіча, квітка) стає стрижнем твору, 

об’єднавчим складником і характеристикою персонажів. Особливістю мілітарної 

прози В. Стефаника («Виводили з села», «Діточа пригода», «Вона – земля», 

«Мати», «Сини» та ін.) є паралелізм природи й людини, психологічна деталь, 

актуалізація проблеми тотальної байдужості соціуму. Новели – монологи протиріч. 

Письменник висвітлює революційно-воєнні перипетії крізь призму рефлексій героїв, 

коли дії тільки супроводжують, а не продукують, думку, матеріалізують почуття. 

Зміни 1917 р. засвідчують хаос і стихійність руху. Письменники зіставляють 

чужу війну для українців та свій втрачений шанс через брак єдності в національній 

ідеї відродження Держави. С. Пилипенко підкреслює катастрофічні наслідки 

політичних змагань для звичайних людей, змушених брати в них участь; зброя 

набуває інфернальних ознак («У поході», «Огнева паніка», «Льодолом», «У бору»).  

Тональність «новели факту» К. Поліщука окреслена назвою «В часи безнадійності». 

У творах рефлексії постають обрамленням перипетій, наявні апокаліптичні візії, 

сталі означення, рефрени. Локуси колізій формують антиномічну пару: війна – поле, 

що снить смертельними снами, революція – перелякане село, захоплене 

«мрійносонною» мовчанкою («За правду», «В нетрях Латвії», «Щось непевне», 

«Злочинна тьма» та ін.). О. Досвітній обирає роль спостерігача-аналітика, залучає 

кількох нараторів, зміщує часові координати (цикл образків «Він і вони», 

«Жебрачка», «На плавнях»). Проза О. Слісаренка – це ґрунтовна психологічна 

студія образів. Події є тлом для рефлексій персонажів, які знаходяться в замкненому 

часопросторі, що вимагає постійного вибору. Захистом від суто трагічного 

зображення кривавого божевілля виступає іронія, притаманна наратору, герою, 

письменнику («Запалівська історія», «Вихор у затишку», «Позолочене оливо» та 

ін.). В. Підмогильний аналізує проблему екзистенційного вибору між існуванням, 

життям і смертю, коли маленьке «Я» може стати частиною «великих обставин», але 

передусім – режисером власного буття («П’ятдесят верстов», «За день», 

«Гайдамака», «В епідемічному бараці», «Іван Босий», цикл «Повстанці» та ін.). 

Амбівалентність революційних портретів у прозі Г. Косинки відображена у двох 

царинах – особистісній, пов’язана з долею окремої людини, та суспільній, знакові 

для нації події («Перед світом», «Серце», «На золотих богів», «Мати», «Троєкутний 

бій» та ін.). Провіщенням-заповітом є новела «Фавст», де нездоланний мур здобуває 

значення символу (прірва між отарою і проводирем-пророком). Революційна мозаїка 

М. Хвильового – індивідуально-соціальні трансформації: фанатична відданість, 

відкриття реалій, безвихідь. Мала проза першого періоду сповнена «блакиті» 

(«Елегія», «Дорога й ластівка»). Лейтмотив другого – загублена людина, синя барва 

поступається червоній («Пудель», «Лілюлі», «Мати», «Я (Романтика)»). У творах 

третього періоду висвітлено симулякр життя («Ревізор», «З лабораторії»). «Вступна 

новела» – заповіт революційного неофіта, котрий розкрив і передбачив долю 

геніального «страченого покоління».   
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Зображуючи суспільні трансформації та війну, письменники занурюють 

читача у вир подій за допомогою правдоподібності нарації, що досягається 

виразним автобіографізмом; вдаються до синестезії, метафори й метонімії, 

еліптичних та риторичних конструкцій, які відтворюють внутрішній стан героїв і 

стихійність баталій. Якщо трактуванню воєнних колізій притаманне спільне 

означення «чужого» бою, коли українців занурюють у межову ситуацію, то рецепція 

революційного руху сповнена різними оцінками: осуд фізичного насилля чи його 

виправдання, схвалення комуністичних догм або несприйняття більшовицького 

режиму, ідея автономності України у складі Росії на противагу незалежності 

Вітчизни як єдино можливого збереження самобутнього народу. Суперечки й 

сумніви стануть підґрунтям формування, після кількасотлітньої перерви (скасування 

Січі), українського війська, що виступить запорукою національного відродження. 

У пункті 2.1.2 «Висвітлення спадкоємності національно-визвольних змагань у 

художніх творах “самовидців”» обґрунтовано неперервність української війни: від 

перших «січовиків» та «січовичок», формування Українських Січових Стрільців, 

утворення регулярної армії «уенерівців», які виступали проти більшовиків, 

спадкоємцями котрих стали ідеологічно-політична ОУН і воєнна організація УПА, 

що мали кілька фронтів – сталий (комуністична тоталітарна Росія) та змінний 

(нацистська Німеччина), захищали Батьківщину протягом 1930–1960-х рр. Слід 

констатувати продовження національної визвольної війни українства у ХХІ ст.     

Драматичним перипетіям 1917–1920 рр. Ю. Липа надає панорамного 

висвітлення у прозовому літописі – «Нотатнику», де індивідуальність є головним 

співтворцем громади й нації. Три томи відображають взаємопов’язані складники 

боротьби: перша частина розкриває співвідношення мирного й військового часу, 

друга – доводить всеосяжність народного руху опору, третя – вибудовує проекцію 

«сучасне – майбутнє». Вихоплені епізоди з боротьби Січових Стрільців, УГА проти 

поляків представляє О. Крамар (зб. «Я вернуся»). Письменник індивідуалізує героїв, 

доводить циклічність історичних перепитій. Л. Мосендз аналізує «філософію чину» 

в особистісному вимірі (зб. «Людина покірна», «Відплата»). Він представляє 

жанрове розмаїття новелістики: новела характерів, новела-роздум, біографічна 

новела, новела ситуацій, новела-проекція. Залучаючи пейзаж до змістових 

складників твору, автор витворює «симфонію руху й шуму». Особливе місце 

посідають студії-рефлексії щодо менталітету в мілітарному зрізі, де оповідач є alter 

ego автора («На “могилі миру”», «Вояк відходить»).  

Зібрання малої прози вояків Української Повстанської Армії «Люди підпілля» 

можна визначити документальною белетристикою. Спільна тематика творів та 

ідіостиль авторів утворюють особистісно-загальнонаціональну візію 1940–50-их рр. 

(оповідання Уласа – наголос на духовій єдності повстанської родини, Марти Гай – 

образ терну, що позначає локус патронування, має матеріальний (територіальний) та 

ідеальний (духовний) вияви, Ольги Ілинської – психологічний кордон як змістове 

осердя творів, Марка Перелесника – уславлення самопожертви, Марка Боєслава – 

утвердження зв'язку поколінь в історичній та особистісній проекції, У. Левич – 

нотування «гри на хвилини», М. Романів – зіставлення локусів у духовому вимірі 

(воля – неволя), Б. Калини – показ вітаїзму смерті заради життя). Автобіографізм 
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нарації, хронологічні вказівки, прототипи забезпечують достовірність зображення. 

Рефлексії героїв, оголення душі перетворюють читача на сповідальника і 

спонукають до відповіді-чину. Етногенетична пам’ять і громадянська свідомість – 

ось чинники формування особистості, які визначає Я.Р. Курдидик в упівській мозаїці 

(зб. «Два кулемети»). Фрагментарність історій детермінує форму викладу: еліптичні 

конструкції, звуконаслідування, кларизм. Ю. Мовчан осмислює проблему 

самообману як трагедію самознищення в національному аспекті. Лейтмотив – 

незалежність України тотожна свободі людини («Іспит», «Поцілунок» та ін.).  

Через нав’язану роками кремлівську пропаганду відбувся поділ українських 

захисників на представників радянської та повстанської армій. Насправді 

сфабриковані докази, взаємні обвинувачення, культивована зовні ненависть і 

штучне розмежування були й залишаються комплексною технологією задля 

збереження «психологічного кордону» між сходом та заходом єдиної країни, що 

доводять письменники-фронтовики. О. Довженко викриває злочинну політику 

радянського керівництва («випалена земля», масові втрати), підкреслює масштаби 

трагедії в означенні війни – не вітчизняна, а «всесвітня» («Ніч перед боєм», 

«Незабутнє», «Тризна», «Стій, смерть, зупинись!», «Воля до життя»). Україна стає 

«країною смерті» для ворога і вітальною силою для земляка. Н. Рибак у книзі новел 

«Що сталося в останню хвилину» наголошує, що українці захищають власні родини, 

а потяг до життя «дужчий за класову свідомість». Оповідання в новелах «Кінчався 

вересень 1941 року» І. Сенченка показує «входження» війни у життя людей, де рідна 

«щаслива земля» є найбільшою цінністю і сакральною субстанцією.   

Мілітарний дискурс малої прози ХХ ст., авторами якого є безпосередні 

учасники або свідки подій, утверджує єдність нації у боротьбі за звільнення 

Батьківщини. Часто відтворена оповідь виступає сповіддю з відмінними функціями: 

сублімація напруги в постійному болю та розпачу від безвиході, самопізнання і 

пошуки правди у надто стрімких змінах, спонукання до боротьби через актуалізацію 

етногенетичної пам’яті. Встановлено, що психологічний стан детермінує жанровий 

вибір. Більшість історій втілено в лаконічних формах (образки, новели чи 

оповідання з новелістичною побудовою), що зумовлено темпоритмом відображених 

колізій та потребою швидкого осягнення нових реалій.   

У підрозділі 2.2 «Перевернутий образ буття у прозовій сміхотворчості» 

досліджено сміховий дискурс українських авторів. Незважаючи на те, що кожна 

доба має своїх героїв чи антигероїв, незмінною лишається людина. Спираючись на 

усну творчість, яка вражає багатством комічних форм, письменники прагнуть 

відтворити невимушеність живого мовлення, достовірність явищ, яскраву образність 

і правдоподібність персонажів. Така безперервна інерція дозволяє твердити про 

наявність сміхової традиції в українській літературі від анекдотів до сучасного 

відгуку на сьогодення. Варто зазначити про константу словесності – «перевернутий 

образ» (Ю. Лотман). Прозаїки викривають алогізми на особистісному, суспільному, 

громадянському, національному та загальнолюдському рівнях, які стали нормою 

поведінки і стереотипною характеристикою соціальних феноменів.  

У пункті 2.2.1 «Особливості автобіографічної нарації у сміховій літературі» 

з’ясовано домінанти сміхотворчості у царині малої прози. Традиції сміхової 
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культури завжди були презентовані в народнопоетичній творчості й писемних 

зразках національної словесності. Недаремно М. Костомаров зазначав, що росіяни 

плачуть через кріпацтво, натомість українці висміюють негаразди. Вони обирають 

граничне буття, відмежовуючи симулякр і сутність. В імперських народів нема 

жартівливих пісень. А в постколоніальних – їх вдосталь, оскільки сміх допомагає 

протистояти окупантам, стає потужним психологічним захистом, духовною 

резистентною силою. У СРСР відбулася жорстка підміна понять – націоналістів 

звинуватили у нацизмі, віруючих загнали в підпілля, Бога змістив цинічний вождь, 

індивіда згноїв колектив, а Україна зникла як суб’єкт мапи. Утеча до США, Канади, 

Австралії була єдиним порятунком від репресій, шансом стати громадянином, 

захистити свою етно- і самоідентифікацію, зберегти сутність. Якщо представники 

еміграції демонструють свободу в зображенні повсякденності, то в умовах 

тоталітарного режиму надмірна заангажованість творів заважає вільному плину 

думок, почасти перетворює гумореску на маніфест, дидактичну промову чи 

програму партії. Для П. Губенка аполітичні твори виступають мистецькою втечею-

порятунком від завдань партії. «Мисливські усмішки» – сміхова енциклопедія з 

полювання, де «словниковий» принцип є домінантою організації твору.  

У результаті аналізу генологічних та структуротвірних видів «комічної 

літератури», ґрунтуючись на унікальних рисах ідіостилю письменників, розглянуто 

жанр автобіографії, який не завжди суголосний «сміховому» доробку. 

В. Самійленко уникає будь-яких комічних засобів, залучає фактографічні дані, 

акцентує на становій нерівності, гідності матері й пасивності батька, 

(«Автобіографія»). Остап Вишня в «Моїй автобіографії» вкраплює гумористичні 

елементи у ретроспективний показ. Політичний аспект домінує в автобіографічній 

оповіді А. Демуся «Дещо про себе». Дотепне висвітлення свого минулого маємо                   

в низці творів О. Ковіньки («Безумовно, я народився зимою», «Став, сину,                        

у мисник…», «Як кобила у брагу голову встромила», «Воно, звиняйте, малим з печі 

впало», «Ударить грім великий»). І. Сочивець окреслює знакові «предмети», котрі 

маркують не тільки колізії буття, але й особистий простір. Анкетний принцип 

текстової організації обирає О. Чорногуз («І моя біографія»). У «Крапці»                         

В. Чечвянського штрихами відображено індивідуальність автора. Роздум                         

І. Керницького «Мій світ» – нарис, в якому письменник відкидає зовнішні знаки, 

заглиблюється у власний внутрішній світ, актуалізуючи спомини передусім на 

сенситивному рівні. В «Одному дні мойого життя» Опанаса Бритви за допомогою 

називних речень занотовано будень митця-емігранта.  

Висвітлюючи таємниці творчої лабораторії, відображаючи власні принципи 

роботи, письменники прагнуть розкрити природу комічного. Автобіографізм 

виступає важливим чинником у виборі постаті наратора як головного 

структовірного складника. До першого різновиду належать художні історії, в яких 

оповідач тотожний автору. Оповідання В. Самійленка можна окреслити його назвою 

«З моїх пригод» («Дещо з весняних пригод», «Я видаю газету», «Як я перейшов од 

слова до… думки» та ін.). Він трансформує життєві перипетії у розмаїту картину 

багатовимірного сьогодення, сповідаючись в авторефлексії «Казка про смутного 

чоловіка». Творчість М. Понеділка (збірки «Вітаміни», «Диво в решеті», «Зорепад», 
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«Соборний борщ» та ін.) – суцільна автобіографія. Відображаючи спогади і 

враження про своє радянське минуле й еміграційне сьогодення, автор обирає 

епізоди, з яких реципієнт складає цілісний портрет митця у культурно-історичному 

контексті доби. Другу модель презентують твори, в яких оповідачем виступає 

містифікована особа, котра виражає позицію письменника. І. Антипенко, гуморески 

якого – документи доби, обирає постать Мартина Задеки, поєднуючи образ 

провидця і трикстера (збірки «На двох трибунах», «Міжплянетні люди»). А. Демусь 

розкриває свій шлях у долі Панька Незабудька (зб. «Холмські усмішки»,                    

«У кривому дзеркалі», «Еміграційні родзинки»). Він охоплює три осередки – 

Батьківщину, табір, чужину, характеризує персонажів у власних назвах і 

оказіоналізмах. Б. Грибінський вплітає факти власного життя у перипетії Свирида 

Ломачки – наратора, обсерватора, учасника подій, адресанта й адресата вигаданих 

чи реальних осіб, автора «фейлетона дуже схожого на дійсність» (зб. «Свирид 

Ломачка в Канаді»). У третій моделі виокремлено варіативного наратора. Галина 

Грибінська в ролі Ганни Черінь й образі «хитрої Макітри» як персонажа вкраплює 

суб’єктивний фемінний погляд, грається з постаттю героя, висвітлюючи колізії 

українців-переселенців у США (зб. «Хитра Макітра»). Оповідач є домінантою 

гумористичної спадщини Є. Кравченка: селянин Іван Гнатович («Храм», «Що таке 

говіння»), жінки-наратори («Самородок», «Товариш Пардон»), автор («Ой кума, ти 

душа», «Ішли куми з футбола»). Четверту модель відрізняє хронологічна 

визначеність, що виявляється в актуалізації реальних історичних подій, постатей.             

Є. Дудар обирає художньо-публіцистичний виклад, що відображено в жанровому 

виборі – листи. Першим адресантом є автор («Думайте і… визначайтеся», «Лист 

запорожців…»), другим – Гаврило, мешканець «суверенного» хутора Мозамбік             

(«В порядку конверсії»), третім наратором – друзі Вітя Царапкін і Ваня Молдован 

(«Сійся, родися!..»). Документалістика в особистісному вимірі вирізняє оповіді             

Я.Р. Курдидика, який доводить, що егоцентризм несумісний з любов’ю до 

Батьківщини («Підпеньки і бомби», «Ловіть злодія книжки», «Біографія хама» та 

ін.). П’яту модель представляє подвійний автор-наратор – особливість 

гумористичних замальовок С. Олійника (зб. «З книги життя»). Наратором іронічно-

сатиричного циклу «З оповідань діда Гарасима» є сміливий, балакучий та кмітливий 

Г. Рябошапка з Одещини.  

Письменники-гумористи, які обирають виклад від першої особи, часто цілком 

тотожної митцю, висвітлюють феномени дійсності крізь призму індивідуального 

світосприйняття. Реципієнт постає безпосереднім учасником події чи розмови, 

актуалізує власні спогади, колізії долі, чуття, відгукується на апеляцію оповідача. 

У пункті 2.2.2 «Образна палітра гумористично-сатиричних студій» 

встановлено, що прозаїки часто обирають об’єктом показу відому персоналію, тип, 

сформований певними чинниками, особистісними, соціальними, історичними 

колізіями чи проявлений у певній ситуації, який залежить від зовнішніх факторів і 

нездатний бути індивідуальністю, чи явище, котре впливає на сьогодення громади. 

До першої групи належать розповіді й оповіді О. Ковінька, який презентує різні 

жанри: авторські рефлексії, анекдоти, спогади, публічні виступи («Ти б так 

ховав…», «Не відаю й не знаю…», «Читаю, плачу і сміюся» та ін.). Другу групу 
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представляють вікові, гендерні, соціальні типажі. Творчість М. Білкуна можна 

визначити «натурною літературою», котра вирізняється пізнаваними персонажами-

двійниками («Олександр Петрович», «Він десь тут», «Комерції радник» та ін.). 

Окреслюючи типи, які мають константні риси, В. Чепіга вдається до циклічної 

організації літературного матеріалу (зб. «Прощавайте, віруси»). Третю групу 

представляють автори, які з варіативних проявів особи у різних перипетіях 

складають портрет визначеного образу. П. Крат висвітлює справжню сутність 

ченців (зб. «Лубенський монастир. Веселі оповідання»), М. Точило-Колянківський – 

ренегатів (зб. «Амбасадори», «Товпа»), О. Барчинський – псевдопатріотів                     

(зб. «І таке буває»). Четверту групу вирізняє історична персоналізація. Сатирично-

саркастичний доробок А. Калиновського викриває тоталітарний устрій СРСР і 

колоніальну свідомість у синдромі прохача (зб. «Міркування серйозні, не дуже 

серйозні і так собі», «Про все потроху», «Проти шерсти»). До п’ятої групи належать 

твори, де натура проявляється у певній ситуації, що стає межовою в долі особи чи 

країни. Текстам притаманна сценічність, оскільки розвиток подій має часову 

сконденсованість. Д. Вишневський представляє «комедію масок» у прозі, де 

лавірування між «Я» та личиною досягає художньої кульмінації в ефекті 

несподіваного викриття, коли автор, уникаючи висновків і оцінок, висвітлює 

читачеві подоби, які, можливо, властиві самому реципієнту (зб. «Нетипове явище»). 

Несподіване відображення дійсності у звичній ситуації в окресленні політичної 

колізії стає авторською знахідкою О. Чорногуза («Вона була ніжна, ніжна…»,             

«Ет русскій вопрос», «Український кентавр» та ін.).  

Письменники розкривають сутність героя чи феномена різними прийомами, 

які його увиразнюють або підкреслюють головну ознаку. Передусім йдеться про 

мовлення персонажа і наратора. Більшість історій В. Чечвянського можна означити 

за приміткою до твору «Трамваєм до парку» – «з натури». Письменник – майстер 

живих характерів, які презентують синтетизм типових рис та індивідуального 

мовлення, створює ілюзію бесіди, надає реципієнту роль співрозмовника і 

співавтора, залученого тут-і-зараз у твір («Лицарі», «М’який характер», «Передова 

людина», «Між іншим» та ін.). Г. Мельник моделює характери, уживаючи 

демінутиви, макаронізми, недоречну термінологію, мовну гру («Сіршасана», 

«Відчепись!», «Манюній», «Кандидатське колесо» та ін.).  Особливістю 

портретування і сюжетним рушієм у творах Н. Дубицького є наскрізна діалогізація: 

словесні диспути, розмови поза очі, сварки («Відкриття», «Контрзахід», «Наведення 

на думку», «Генеральна репетиція» та ін.).  

Мовлення героїв, рецепція та інтерпретація побаченого й почутого, стає 

чинником розвитку перипетії, детермінантом натури персонажів, оцінкою 

поведінки, оточення. Смислове наповнення, реакція залежить від певного типажу 

(статус, вік, стать), його самоусвідомлення, досвіду. Так, письменник дозволяє 

відтвореним характерам бути співавторами ситуації зокрема і твору загалом.  

У пункті 2.2.3 «Акценти української ментальності в оцінковому  трактуванні 

прозаїків» простудійовано атрибутивні домінанти (часто прикладка, означення), що 

виокремлюють феномен з-поміж інших, виступають лаконічною та кларичною 

оцінкою людини або явища. М. Синежупанець уживає алегорію, промовисті назви й 
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антитезу, аби підкреслити інерцію «Народу Полоненого» (зб. «Гостинці»).                  

С. Вусатий формує комплексний портрет української еміграції за допомогою 

влучних означень, вдається до пазлової атрибуції, оскільки образи набувають 

додаткових рис, коли автор залучає нові характеристики, насичує сатири 

однорідними членами (зб. «Еміграція в поході»). Антиномія «бути – здаватися» 

постає визначальним складником сатирично-саркастичної прози В. Чемериса 

(«Найсправжнісінький рицар», «Кращий жебрак року», цикл «Видатний Чортополох 

та інші байки»). Роль змістового стрижня у творах О. Шпильки виконує 

найменування (зб. «І сміх, і горе»). Атрибутивність і назви, які є не тільки 

смисловими осердями, але й наділені полярними значеннями, здобутими протягом 

прочитання, постають головними у гуморесках Я.І. Масляка (зб. «Дар любови»).  

Представники сміхової літератури охоплюють чималий спектр питань і 

проблем, розглядають їх у синхронії та діахронії. Часопростір, пов’язаний з 

непевним явищем перебудови, вирізняє антиутопічний доробок Г. Літневського 

(«Як вас тепер називати?», «А ми – вже!», «Неспокійні серця» та ін.). Монотематизм 

є особливістю літературної спадщини С. Підкови, який зосереджується на 

студіюванні абсурду тоталітарної системи в автобіографічно-історичному та 

ментальному вимірах (зб. «Жарти жартами»). Центральна духова субстанція – мова 

– визначає само- і етноідентифікацію особи та виступає домінантою творчості                    

І. Рознійчука, сатири якого є суцільною «автобіографією, автокритикою, 

автофотографією» (зб. «З-під їдкого пера»).  

Письменники послуговуються різними способами увиразнення героя, події, 

проблеми. Знакові авторські знахідки на композиційному й архітектонічному рівнях. 

І. Немирович представляє гуморески з виразною новелістичною побудовою («Жовті 

черевики», «Кому вона посміхалася», «Сорочка-вишиванка», «Умовний знак» та 

ін.). Кумулятивний принцип стає визначальним у структурі творів М. Руса («Сонні 

змори», «Січова сурма», «Новий Рік» та ін.). Особливістю гумористично-іронічної 

творчості М. Пальчика виступає градаційна кумуляція (зб. «Двометрова юшка»). 

Циклічність притаманна збіркам І. Сочивця (цикли «Лебедівські усмішки», «Лист                

з резолюціями» та ін.). Амбівалентну тональність художньої спадщини презентує               

І. Керницький, обирає межову ситуацію, що спонукає героя виявити єство, 

проектуючи конкретне, особисте на універсальний та загальнонаціональний рівень 

завдяки авторській полівекторності – оповідач, критик, обсерватор, коментатор              

(зб. «Перелетні птахи», «Циганськими дорогами», «Будні і неділя» та ін.). 

Представники сміхової літератури формують цілісне бачення проблеми, 

явища у циклах і збірках, де твори пов’язані спільним лейтмотивом, часопростором, 

образами або емоційною тональністю. Вражає генологія сміхотворчості: гумореска-

бувальщина, гумореска-інтермедія, гумореска з натури, напівфатастична гумореска, 

не гумореска, посібник, дума, антиісторична, нетипово-гастрономна, 

антиалкогольна, курортна, правдива, детективна історія, ненаукова фантастика, 

заявка на кіносценарій, самоінтерв’ю, не нарис, швидкохідний репортажний нарис, 

пригода, замість рецензії, замість оди, штрихи, притча, замалим не повість, 

пояснювально-попереджувальна записка, порада, трактат, антизабобонна оповідь, 

історична, сатирична оповідка, репортаж, документи, мікророман, фентезі, відгук, 
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ніби оповідання, нефантастичне та фантастичне, дуже серйозне оповідання, сенсації, 

новела, новели в діалогах, і зовсім не байка, байки у прозі, усмішка з перцем, 

ретроспективна, лебедівська, давня, сьогочасна, підслухана, курортна, привітальна, 

закордонна, передноворічна, вишнева, заліризована, київська, кримська, 

пересадочна й мисливська усмішка, сценка, лист, мініатюри, монолог, увертюра, 

визнання, роздуми, жарт і напівжарт, пародія, фантазія-жарт, новорічна, літературна 

фантазія, моментальна фотографія-шарж, подорож, історичний роман, промова, 

родинна хроніка, легенда, фейлетон, конспект до сильної драми / трагедії, образок, 

фрагменти, рефлексії, наукова, історична, науково-оптимістична розвідка, факт, 

враження, ідилія, казка, нотатки. Крім того, наявні власне авторські новотвори: 

мемуареска (І. Сочивець), реп’яшки (Остап Вишня), мікроромани (С. Підкова), 

трагісатира (М. Точило-Колянківський), придибенції (І. Немирович). 

З’ясовано, що письменники материкової України тільки за перебудови почали 

порушувати питання етноідентичності й викривати справжню сутність вищого 

керівництва. Зважаючи на цензуру, вони зосереджуються винятково на родинно-

побутовій проблематиці, висміюванні чиновників нижчої та середньої ланок. 

Натомість позбавлені тиску і страху еміграційні автори, незалежні від видавців, 

оскільки друкували збірки здебільшого власним коштом чи завдяки благодійникам, 

крім висвітлення табірних перипетій, передусім аналізують причини невдач народу, 

досліджують ментальну деформацію внаслідок столітньої окупації, апелюють до 

земляків, застерігають від повторення помилок історії. Мала проза з виразною 

комічною домінантою представляє комплексне бачення українства й України крізь 

призму багатовимірного часопростору реалій перевернутого буття. 

Отже, твори, присвячені висвітленню революційно-воєнних колізій та 

література з виразною сміховою домінантою мають спільні складники. Передусім 

йдеться про автобіографічну нарацію, що передбачає присутність письменника в 

тексті, оскільки він виступає безпосереднім учасником або свідком подій. Це 

забезпечує достовірність зображення завдяки нотуванню сучасних актуальних 

перипетій, порушенню нагальних питань, викриттю подвійності явищ. Прозаїки 

висвітлюють реалії, залучають прототипи, досліджують менталітет, який впливає на 

розвиток особи, громади, країни, сприйняття нових викликів, руйнації устроїв, 

ієрархічних систем, ідеологічних модифікацій, пасивність чи активність індивіда в 

епохальних перебудовах, встановлюють взаємозв’язок минулого, теперішнього й 

майбутнього, підкреслюючи сталість націо- і державотворчого стрижня. Межова 

ситуація, зумовлена дисгармонією зовнішнього та внутрішнього світів, актуалізує 

потребу самообсервації, вимагає зосередженості, роботи рецепторів, мозку і чуттів. 

Але повернення до первинного звичного стану залежить від чинників, які 

спричинюють напругу, акцентують екзистенційні концепти життя і смерті. Криваво-

стихійні події значно обмежують чи унеможливлюють вибір, занурюють людину в 

замкнений, часто інфернальний, простір буття тут-і-тепер, оскільки майбуття 

примарне. Тому письменники зосереджують увагу на рефлексіях персонажів, 

суголосних авторським роздумам, вкраплюють натуралістичні картини, фактаж, 

метафоризують дійсність, аби довести правдоподібність колізій та передусім – 

показати злиття болю громади й землі, сакралізуючи Батьківщину. Вони 

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/


21 

 

підкреслюють безвихідь за пасивної позиції та віру в прийдешнє у неперервному 

взаємозв’язку захисників України. Мілітарний дискурс висвітлює поступ нації – від 

приреченої отари, ідеологічно захоплених апологетів комуни, повстанських спалахів 

до самостійної військової сили – крізь суб’єктно-об’єктний вимір документально-

художнього прозописьма.  

Розмаїті конфлікти (морально-етичні, соціальні, економічні, політичні та 

ідеологічні), що відбуваються всередині й зовні, охоплюють людину. Табуйовані 

емоції, спричинені браком засобів подолати невідповідність «здаватися – бути», 

реалізуються у сміху, який стає порятунком від фізичного безсилля. Прозаїки 

обирають граничне буття і створюють межову ситуацію, щоб увиразнити ґандж, 

викрити вади режиму, знищити маски, звільнитися від накопиченого обурення та 

вплинути на свідомість реципієнтів, здатних змінити навколишній світ і себе. 

Сміховий дискурс відображає ментальні особливості українства, спроможного 

долати перешкоди через розкриття сутності особи, народу, країни. Емоційна 

тональність художніх творів охоплює значний спектр почуттів (комічні, драматичні, 

трагічні), залежно від авторської позиції, намагання увиразнити певні феномени, 

допомогти реципієнту з’ясувати справжній зміст гасел та дій. Об’єднавчим виступає 

граничне буття, що може збігатися із нав’язаною ззовні межовою ситуацією, котрі 

зумовлюють вербальну сублімацію переживань та думок. Письменники – свідомі 

речники українства у досі шовіністично-колонізаторському контексті, які 

утверджують право України на самобутність і незалежність. 

У третьому розділі – «Самоідентифікація в осягненні “буття-у-світі”: 

літературна проекція» – досліджено чинники формування і становлення 

особистості в координатах художньої словесності. Протягом життя людина 

спостерігає, сприймає, осягає довкілля за допомогою розуму і чуття через пошуки 

власної ідентифікації, котру можна втратити в розмаїтті соціальних масок. 

Письменники відтворюють етапи «входження» у певну спільноту, актуалізують 

ініціації в духовому, душевному та фізичному аспектах, досліджують причини 

втрати сутності, викривають специфіку деформації первинного єства. Протягом 

дослідження художніх творів розкрито особливості показу дитячого і дорослого 

мікрокосмів у прозовому суб’єктно-об’єктному дискурсі.   

У підрозділі 3.1 «Домінанти сенситивного пізнання у прозі для дітей та 

про дітей» висвітлено специфіку дитячого універсуму. Література для дітей і про 

дітей розкриває особливості чуттєвої рецепції та інтерпретації світу тут-і-тепер, 

тому що дитина мислить категоріями теперішнього часу, крім реального бачення 

предметного буття вдається до уяви й фантазій, результати яких часто амбівалентні.  

Такому письменству притаманна пізнавальна, інформаційна, виховна, розважальна 

функції, оскільки автор знайомить малечу з правилами поведінки, дає морально-

етичні орієнтири дітям, спонукає до розвитку й самовдосконалення підлітків, 

допомагає дорослим зрозуміти хлоп’ят і дівчаток, згадати себе та, можливо, знайти 

й відродити справжню сутність, відкинувши нав’язані стереотипи, штучні вимоги, 

хибні цінності. При цьому дитину охоплює естетичне переживання, визначальне для 

художньої дійсності, яку вона теж пізнає.   
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У пункті 3.1.1 «Соціальні детермінанти в літературі кінця ХІХ – початку           

ХХ ст.» встановлено, що суспільна дискримінація визначає змістове наповнення 

історій межі століть. М. Старицький формує такі пари: природа – цивілізація, 

дитина – дорослий, духовне – матеріальне, зіставляючи внутрішнє єство малечі та 

жорстокість соціуму («Буланко», «Лихо», «Янгол», «Орися»). Морально-етичні 

оповідання Олени Пчілки зображують флору і фауну як алегоричні відтворення 

людської спільноти («Хлопчик та ведмідь», «Рябко», «На хуторі»). Леся Українка 

уживає в показі станового конфлікту модерністські елементи, актуалізує сновидіння, 

потік свідомості, представляючи параболічні оповідання («Метелик», «Сліпець», 

«Лелія», «Чашка»). Розкриваючи співвідношення мікро- і макрокосму, письменники 

показують особливості дитячої рецепції та розуміння в різних часопросторових 

координатах. В. Леонтович окреслює виміри сенситивної комунікації у 

психологічно-анімістичних казках («Кудла», «Оповідання молодого лелеки» та ін.). 

Надія Кибальчич охоплює не тільки особистісний, але й національний виміри, навіть 

міжнародний обшир, підкреслює, що діти сприймають, інтерпретують побачене й 

почуте відповідно до своїх знань і досвіду. Наскрізною у творчості є тиша, що має 

різну семантику з огляду на об’єкт обсервації, стан героя, локацію (цикли «Добре 

зерно», «З моїх спогадів» та ін.). Костянтина Малицька досліджує полісемантику 

«педагога» – мати, вчитель, дитина, природа, пісня, книга («При записі», «Для 

товаришки», «Задля науки», «Її син» та ін.). Авторську міфологію представляє                

В. Королів-Старий: «невидима сила» – метафора внутрішньої боротьби індивіда, 

духова міць, яка допомагає людині бути Людиною (зб. «Нечиста сила»).  

Література для дітей та про дітей кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. 

вирізняє соціальну домінанту, аби відобразити несправедливість устрою. Прозаїки 

підкреслюють, що діти є заручниками дискримінації, але звертають увагу на 

українські традиції, прадавні знання, характер, утілені в актуалізації фольклору і 

звичаєвого права.  

У пункті 3.1.2 «Етико-моральні пріоритети материкового й еміграційного 

письменства 1930–1970-х рр.» з’ясовано специфіку ідеологічного виховання. 

Поразка національно-визвольних змагань, входження України до складу СРСР, 

еміграційні хвилі позначились на відмінних критеріях навчального процесу. Якщо 

радянські автори намагаються уникати питань етноідентифікації, зосереджуються на 

проблемах соціалізації, комунікації в гурті, утилітарності здобутих знань, заміні «я» 

колективом, то за кордоном, навпаки, актуалізують патріотизм, національну 

належність як обов’язкового складника особистості.  

Казки Наталі Забіли вирізняє ритмізоване прозописьмо, завдяки якому 

письменниця поетизує дитячий світ, забезпечує цікавість історії, запам’ятовування, 

варіює темпоритм розповіді, спонукає читачів до творчості, взаємодопомоги (цикли 

«Ясочка», «Коли я була маленька» та ін.). У пригодницько-виховних оповіданнях 

Оксана Іваненко опредметнює домінанту характеру, яка заважає дитині та набуває 

різних виявів («Сонечко», «Чудесна квітка», «Три бажання» та ін.). М. Трублаїні 

прагне довести велич людини, котра, незважаючи на наслідки, підкорює та почасти 

знищує величезний простір вільної природи (розповіді «про Далеку Північ»).  
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Опозицію радянській виховній системі становлять морально-етичні мініатюри 

– «Школа під Голубим Небом» – В. Сухомлинського, що містять байкарські, казкові, 

параболічні складники («Чонобривці», «Я хочу сказати своє слово…»,                        

«Що найтяжче журавлям» та ін.). Пізнавально-етичні оповідання з перевагою 

іхтіологічних акцентів зумовлюють вибір локусу Валерією (Волею) Іваненко, яка 

наповнює оповідання зоровими, слуховими, нюховими, смаковими і дотиковими 

образами («Знегоди африканських рибок», «А поганка зовсім не погана», «Соня» та 

ін.). Національний підтекст вирізняє прозу Л. Шияна, котрий метафоризує морський 

світ, вкраплюючи патріотичний мотив («Пригоди Босмінки», «Про смільчака малого 

– коника морського»). М. Яненко надає оповідачу-підлітку роль обсерватора-

дослідника, вдається до влучних детальних описів, щоб занурити читача у подорож 

(«Сонячної ночі», «Випадковий пасажир», «Спасибі вам, дельфіни» та ін.). 

Духовний ескапізм, втілений у філософських етюдах, притаманний В. Близнецю, 

який актуалізує власні спогади (тут-і-колись), обрамлює дитячі спостереження 

роздумами (тут-і-тепер), аби долучити читача до суб’єктивної чуттєвої рецепції 

навколишнього світу, підкреслити вічність і циклічність природи, у спілкуванні                

з якою людина стає частиною Всесвіту (тут-і-завжди; «Свято мого дитинства», 

«Золота гора до неба», «Злива»). Опір інтернаціональному вихованню відображує            

в казках-легендах Б. Харчук, який досліджує онтологію національного буття 

(«Співці, або Казка про близнюків», «Бузьки», «Казка про сопілку» та ін.).  

Вільну еміграційну літературу вирізняють знані й набуті імперативи: повага 

до природи, антиномія добра і зла у християнській вірі, патріотизм. Оксана Зінаїда 

Лятуринська сакралізує малу Батьківщину, образ-символ набуває полісемантичної 

градації з патріотичною домінантою (зб. «Материнки»). Олекса Кобець викриває 

деформацію соціуму під час віхових випробувань за збереження чистоти дитячого 

світу в історико-психологічних оповіданнях (зб. «Сходить сонце»).  

Аби відобразити політичні перипетії, письменники вдаються до алегорії: 

оунівець О. Ольжич презентує параболічні твори, яким властива відсутність 

вікового чи статусного маркування адресатів («Дивна подорож», «Рудько. Життєпис 

одного півня»); упівець М. Матвієйко передає досвід боротьби у притчах («Вовчок-

Гострозубчик», «Орлик-Криводзьобик» та ін.).  

Пантеїзм є смисловим стрижнем анімалістичних оповідань Р. Завадовича,            

бо природа – «Божа дитина, а людині – мати» («Моя обітниця», «Горобчики»,             

«На галяві» та ін.). Християнська домінанта вирізняє оповідання-рефлексію Марії-

Любомири Кузьмович-Головінської, в якому роздуми персонажів стають структуро- і 

змістотвірною домінантою («Чічка», «Горбатенька»). Націоцентричні оповідання 

Лесі Храпливої-Щур змальовують Україну в онтологічному вимірі, де розповідач – 

вітер – стає зв’язковим розгублених синів і дочок «ув’язненої» Батьківщини та 

«гостинної, але не української землі» («Вишивані квіти», «Перший дар», «Лицар і 

змій» та ін.). Космогонічні оповідання Теклі Білецької насичені сенситивними 

деталями, які допомагають зрозуміти гармонію природи та осягнути власну сутність 

(«Місяць-літун», «Меч святого Юрія» та ін.) Чуттєва етноцентрична домінанта 

вирізняє прозу М. Погідного («Лісова Мавка і соловейко», «Казка про соняшну 

квітку» та ін.). Екзистенційні новели Ірини Винницької складають цілісний портрет 
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особистості у фізично-духовому аспекті (зб. «Горіхове лушпиння»). Етико-

пізнавальні оповідання Лідії Гаєвської-Денес ґрунтуються на синтезі релігії та 

історії, соціальних реалій і патріотичної домінанти («Опосум», «Чорний брат», 

«Кожному своє» та ін.). Письменники підкреслюють вміння призвичаїтись до 

екзотичної другої домівки за збереження духових констант, що помітно в 

пізнавально-психологічних оповіданнях Д. Чуба, де постать наратора поєднує 

вчителя та учня, здобуваючи текстового та смислового багатоголосся («Дві матері», 

«Різдвяний подарунок», цикл «Із австралійських пригод»). Пізнаючи себе у світі й 

світ у собі, людина сягає іманентних основ буття в екзистенційному виборі, про що 

йдеться у філософських оповіданнях Ірини Дибко-Филипчак. Важливо, що саме діти 

виступають носіями істини, мудрості; образи-символи виявляють суб’єктивізм 

рецепції та інтерпретації навколишнього світу за ціннісних констант («Подія з 

метеликом», «Білий орел», «Мрія» та ін.). Еміграційна література суголосна 

проблемно-тематичній домінанті, яку розкривають шістдесятники, наголошуючи на 

формуванні гармонійної особистості. Відкидання політкоректного образу соціуму, 

звернення до фольклорної поетики, наголос на важливості первинної сутності,  яка 

визначає людяність у Людині, виказує вікову умовність дитини, що утверджує                              

Гр. Тютюнник («Степова казка», «В сутінки», «Дивак» та ін.).  

Проза для дітей та про дітей 1930–1970-х рр. вражає розмаїттям творів, 

зумовленим відмінними змістовими складниками. Потреба виховувати гвинтиків 

системи реалізується в СРСР за допомогою літератури. Попри загальний показ 

встановлення комунікації зі світом, наявні суто негативні й позитивні персонажі, 

зразками реципієнту стають «правильні» жовтенята, юннати, піонери тощо, які 

змалечку прагнуть працювати на користь колгоспу, зневажають прадавні, 

спростовані партією, вірування та ненавидять «буржуїв». Опір становлять освітні 

концепції, утверджуючи звичаєве право, народну мораль, християнські засади, 

цікаві пізнавальні історії, котрі збагачують знаннями, алегоричні легенди з 

націоцентричною домінантою. Ці риси поєднують материкове й еміграційне 

письменство, що підкреслюють особливості етногенетичної пам’яті, яка пов’язує 

українців та забезпечує самобутність нації. 

У пункті 3.1.3 «Кордоцентризм як основа національного буття у прозі кінця 

ХХ ст.» висвітлено актуалізацію «філософії життя» у художній проекції. Духова 

перебудова України, сприяє експериментам письменників, які презентують історії, 

покликані спонукати до пошуків сутності на основі паритету царин життя. 

Кордоцентризм стає визначальним шляхом осягнення зовнішнього й внутрішнього 

світів. Соціально-етичні оповідання В. Чухліба поєднано в цикли за образною 

системою, де проаналізовано початки комунікації одне з одним, пов’язані з 

пізнанням навколишнього світу (цикл «Жарини на снігу», «Сопілкарик із 

джмелиного оркестру» та ін.). Особливістю психологічних оповідань Вс. Нестайка 

виступає ефект несподіванки на образному рівні, коли визначальним стає духовний 

стрижень особи, її ціннісні імперативи («Рудий Тимко», «Ябеда», «Льонька» та ін.). 

Плеканий «союзом» колектив поступається індивідуальності, що висвітлено в 

соціально-виховних оповіданнях Лариси Письменної, де важливу роль відіграє 

вікова проекція. Прозаїк створює портрет генерації з мозаїки портретів («Справжній 
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школяр», «Слово» та ін.). Етико-філософські оповідання М. Слабошпицького 

вирізняє прийом замовчування на формальному та смисловому рівнях, еліптичність 

в образному й композиційному аспектах («Чудасія на балконі», «Мій друг лелека», 

«Війві» та ін.). В оповіданні-анекдоті Я. Стельмах завдяки градації зображує 

комічну або трагікомічну ситуацію з яскравими живими характерами («Конкурс 

пісні», «Санько-брехун», «Про козу» та ін.). Соціальні оповідання В. Семеняка 

викривають антиномію індивідуальної та масової психології («Радість», 

«Принциповий», «Зростили героя» та ін.). Особисто-національний вимір висвітлює, 

за допомогою алегорії, у прозових байках О. Гринів, де лейтмотивом є відплата 

(«Покарана Ґава», «Заяча душа», «Цілюще Джерело» та ін.). Філософські казки 

вирізняють прозу О. Зими, в яких центральним поняттям постає вибір («Чари для 

сміливця», «Суд орла Клекотана», «Закляття золота й вогню» та ін.). Параболічні 

казки Ю. Ярмиша підкреслють, що кожний складник є мікросвітом, визначають 

обов’язок митця, знищують межу між вигадкою та домислом («Старий маестро», 

«Король і музикант», «Пісня гарячого серця» та ін.). Сугестивні казки-притчі              

Вал. Шевчука вирізняє умовний хронотоп, утілений в актуалізації сновидінь і 

марень, мандрів («Місто без квітів», «Чотири сестри», «Цвіркун, у якого заспівало 

серце», «Золотий стіл» та ін.). Багатовимірні параболи властиві творчості Емми 

Андієвської, яка студіює проблему самообману («Казка про мандрівника», «Казка 

про кулі зла», «Казка про блискавку» та ін.). Сковородинівські постулати висвітлює 

Зірка Мензатюк у метафоричних й алегоричних оповіданнях («Тисяча парасольок», 

«Арніка» та ін.). Вербальну фантасмагорію втілює І. Калинець, який розкриває 

багатство української мови, що визначає думку і чуття – онтологічні концепції 

інобуття (зб. «Дурні казки»). Поєднання усіх аспектів, які визначають формування 

особистості у сучасному контексті представляють психологічні новели Валентини 

Мастерової, котрі ґрунтуються на внутрішньому мовленні та градації, що витворює 

межову ситуацію («Крила», «Дідові чоботи», «Сиродій» та ін.). 

Проза останніх десятиліть ХХ ст. позбувається шаблонів радянського періоду, 

привертає увагу до внутрішньої людини (кордоцентризм), представляє розмаїті 

розважальні, повчальні, філософські твори для різної вікової аудиторії, визнаючи 

дитину всебічно розвиненою унікальною особистістю, здатною сприймати, 

аналізувати й вирішувати проблеми, часто даючи приклад порозуміння, 

толерантності та гуманності дорослим.  

Література для дітей та про дітей висвітлює особливості чуттєвої рецепції та 

інтерпретації світу. Письменники досліджують чинники розвитку людини, причини 

деформації первинного сприйняття, що руйнують межу добра і зла. Фантастична 

розповідь стає достовірною, алегорія – легким до розгадки натяком, історія – уроком 

для сучасних і прийдешніх поколінь. Вибір формальних та змістових складників 

залежить від мети автора, його пріоритетів, розуміння місця людини у системі 

онтологічних координат. Прозаїки відтворюють свої спогади, порушують історичні, 

соціальні, психологічні й філософські аспекти, досліджують ініціації, 

співвідношення макро- і мікрокосмосу, внутрішні та зовнішні чинники зміни єства, 

роль індивіда у створенні цілісної картини буття. Аналіз особливостей сенситивного 

сприйняття передбачає граничну щирість візії почутого, побаченого й пережитого. 
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Автори залучають вказівні назви та відкриті фінали, вдаються до сугестії, 

презентують адаптації, стилізації, уживають різні зображально-виражальні засоби 

(контраст, еліпс, паралелізм, антитеза, епітет, звуконаслідування, риторичні фігури, 

метафора, порівняння, символ, градація), прийоми (замовчування, ефект 

несподіванки, умовний діалог). Художні знахідки підкреслюють смисловий пуант, 

сприяють цілісності твору, яку забезпечує ідіостильова домінанта, що визначає 

жанр, а саме: мініатюри, образки, ескізи, щоденник, лист, новела, казка, байка, 

притча, оповідання, фантасмагорія та їх різновиди (автобіографічні, епістолярні, 

щоденникові, фантастичні, пригодницькі, побутові, анімалістичні, філософські, 

психологічні, параболічні, морально-дидактичні, екзистенційні, сугестивні, 

пізнавальні), прояви жанрової дифузії (казка-повчання, -притча, -легенда; 

оповідання-притча, -рефлексія, -метафора, -дума, -легенда, -анекдот).   

У підрозділі 3.2 «Самоаналіз у художньому дискурсі буття» проаналізовано 

феномен людини – унікальної істоти, в якій поєднано дух, душу, розум і тіло, що 

визначають багатовимірність комунікативного поля, де чільне місце посідає 

література. Письменники з’ясовують вплив різних чинників на формування особи, 

висвітлюють розвиток або деградацію, вибір світоглядних орієнтирів та морально-

етичних принципів у різних часових та просторових координатах, презентуючи 

художню онтологію крізь призму самобуття. Прозаїки досліджують константи, які 

змінюються чи зберігають семантику в різних контекстах, зважаючи на суб’єктивну 

й об’єктивну рецепцію та інтерпретацію. 

У пункті 3.2.1 «Проблематико-тематична візія письменства кінця ХІХ – 

початку ХХ ст.» виокремлено формозмістові домінанти малої прози зазначеного 

періоду. Якщо до кінця ХІХ ст. у літературі переважає показ типових персонажів і 

почуттів, то розвиток гуманітаристики у ХХ ст., насамперед психології, стає 

потужним чинником індивідуалізації героя, спонукає зосередити увагу на 

внутрішньому світі, крізь призму якого відображають розмаїті аспекти життя. 

Дегуманізацію соціуму П. Грабовський розкриває за допомогою антитези в 

соціально-психологічних оповіданнях, констатуючи неподоланність прірви між 

маргіналом і особистістю («Цуценя», «На далекій півночі»). Проекція «людина – 

родина – спільнота» виступає домінантою творчості С. Яричевського, де 

повторюваний наратив окреслює смислові акценти («Сестричка приїхала!..», «Діти», 

«Святий» та ін.). Антигуманізм і засилля масок детермінує появу «зайвої» людини, 

втілену в героях А. Тесленка («Любов до ближнього», «Да здравствуєт небитіє!» та 

ін.). «Зайвість» у родинному зрізі досліджує О. Турянський («Ей, коб мене були 

вчили», «Де сонце»). Проблеми неадекватного самосприйняття, що зумовлює 

трагедію життя, коли людина визначає себе «зайвою», висвітлює О. Плющ, 

обираючи нотатки у текстовій організації («Плач шаленого», «Записки недужої 

людини» та ін.). Захистом від самознищення виступає етноідентифікація, що постає 

лейтмотивом творчості Людмили Старицької-Черняхівської, яка вдається до 

історичної проекції та інтертексту («Жива могила», «Мрія» та ін.). Досліджуючи 

людську натуру, Ольга Кобилянська обирає «фантазії» / «поезії у прозі» / 

«мініатюри», котрі вирізняє синестезія («Може…», «Поети», «Смутно колишуться 
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сосни» та ін.). У ліричних мініатюрах Дніпрова Чайка є першим мариністом в 

українській літературі («Дві крапельки», «Хвиля» та ін.).  

Автобіографізм нарації виступає важливим чинником перетворення читача на 

сповідальника-співрозмовника, що є домінантою прози ХХ ст.: Уляна Кравченко 

виявляє себе у рослинах (цикл «Мої цвіти»), формуючи мистецький діалог на 

жанровому, образному і змістовому рівні з Дарією Віконською («Портрет», «Білі 

іриси» та ін.). Дихотомія буття в самообсервації вирізняє прозу Євгенії Бохенської,       

в якій тональність вияву, емоція детермінує жанр і виклад, що може варіюватись           

у межах однієї нарації (цикли «Зі споминів семінаристки», «Тихі драми»). 

Письменники кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. студіюють внутрішній 

світ героїв, аналізують вплив зовнішніх чинників на поступ чи деградацію людини. 

Важливо, що навіть епохальні події, психологічний зріз соціуму, філософські 

питання осмислюються в особистісному вимірі, коли свобода набуває 

полісемантичного значення: індивід – митець – громадянин – українець.   

У пункті 3.2.2 «Актуалізація екзистенційного вибору в літературі 1930–            

1960-х рр.» охарактеризовано концепти життя і смерті у національному зрізі малої 

прози. Поразка національно-визвольних змагань зумовлює актуалізацію питання 

етноідентифікації. Задля увиразнення проблем дійсності, алегоричного показу 

сучасних колізій, утвердження споконвічності й неперервності української держави 

письменники вдаються до інтертексту. Біблійні алюзії та ремінісценції вирізняють 

параболічні твори Катрі Гриневичевої, яка сакралізує Батьківщину як основу 

людського буття (зб. «“По дорозі в Сикхем” та інші оповідання», «Непоборні»).               

М. Соневицький звертається до античного інтертексту в оповіданнях-легендах, аби 

відобразити історичну циклічність (зб. «Гомін давноминулих днів»). Прагнення 

захистити самоідентифікацію в еміграційних перипетіях спонукає шукати 

насамперед внутрішнє опертя, що висвітлює У. Самчук у полістильовій новелістиці, 

де наявні інтертекстуальні та інтермедіальні складники, уривчасті й стислі діалоги 

зрідка переривають рефлексію наратора (зб. «Віднайдений рай»). І. Костецький 

досліджує диво переродження у містифікованих мозаїках, підкреслює спадкоємність 

етнокоду нації (цикл «Там, де початок чуда»). Людмила Зілинська представляє 

інтимізовану нарацію, розкриваючи власне єство як палімпсест (цикл «Літні 

етюди»). Споконвічна антиномія «свій – чужий» набуває особистісно-духового 

значення в новелах і оповіданнях Уляни Любович («Паша Копєйкіна», «Сорочка 

щасливої людини», «У чужому місті» та ін.). Метафоризація буття в самопізнанні 

вирізняє твори М. Вінграновського, де наскрізним образом є земля, що символізує 

етногенетичну пам’ять, антеїзм («Літньої ночі», «Не дивись мені в спину…» та ін.). 

А. Шевчук утворює, завдяки багатофункціональним і полісемантичним назвам,  з 

наче розрізнених історій цілісну картину світу (зб. «Вертеп добра і зла»). До 

внутрішньої еміграції вдається М. Осадчий, який в інтертекстуальній грі висвітлює 

авторські рефлексії граничного буття («Мій Маленький Принц», «Сяйво»).  

Література 1930–1960-х рр. вирізняється націоцентричністю, зумовленою 

історичними колізіями (зміни влади, окупаційні шовіністичні режими, еміграція, 

воєнний, культурно-освітній, політичний опори). Письменники увиразнюють свої 

міркування подіями сакрального контексту в українському і світовому аспекті. Вони 
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підкреслюють, що самобутність народу й етноідентифікація особи залежить від 

екзистенційного вибору, коли рішення індивіда визначає долю громади. 

У пункті 3.2.3 «Пошуки себе в онтологічно-національному вимірі прози кінця 

ХХ ст.» наголошено на порушенні питання взаємозалежності усіх складників 

макросвіту. Прозаїки викривають загрози глобалізації, що спричинює втрату 

самоідентифікації, заміну особи річчю, котра стає об’єктом купівлі-продажу, втрату 

чуттєвої рецепції та інтерпретації себе, оточення, довкілля, застерігаючи людство 

від самознищення.   

Самообсервація М. Андрієнка-Нечитайла відбувається у фантасмагорії,               

де автор поєднує реальний та ірреальний світи в антиномії фатум – випадок                

(«У пітьмі часу», «Миші» та ін.). Простір стає виразником стану персонажа, рецепції 

та інтерпретації світу в малій прозі Р. Бабовала, який студіює полісемантичність 

понять «зрада», «кохання», «пам’ять» («Барва нашого кохання», «Поза тишею», 

«Батько, озеро» та ін.). Параболічні мініатюри Олександри Копач є авторською 

сповіддю-звертанням до Бога, читача, персонажів-прототипів завдяки метафоризації 

думок (зб. «Мініатюри», «Хлопчик з казки»). Психологічні «міні-діаріуші» 

представляє Марта Тарнавська, втілює градацію чуттів, що охоплюють «в юрбі 

заховану людину», яка робить вибір тут-і-тепер (зб. «Самотнє місце під сонцем»). 

Симулякр, зовнішній (ілюзія реальності) та внутрішній (личина знищує обличчя), 

викриває у малій прозі В. Тарнавський («Алібаба», «Порцеляновий острів» та ін.). 

Сутність людини є об’єктом дослідження В. Колодія, твори якого вирізняє особлива 

побудова – текст у тексті («Ваня приходив», «Помилка», «Відхилення» та ін.). 

Потреба захисту мікрокосму від антигуманного соціуму спричинює пошук простору 

спокою на противагу сучасному темпоритму замкненого поспіхом і тривогою міста, 

що висвітлює В. Перепелюк («Чому плакав Лось?», «Чи думають дерева?» та ін.). 

Самообсервація та самоаналіз є осердям творчості В. Кашки: «Листи з-поза 

дзеркала» – суб’єктивний погляд на феномени буття, інтерпретація вічних 

філософських категорій; хвилеподібну структуру циклу забезпечують наскрізні 

автоалюзії, коли лейтмотив одного твору стає субмотивом іншого. 

Українській літературі останніх десятиліть ХХ ст. властива прискіплива увага 

до іпостасей людини – самтожності й розмаїття соціальних, вікових, статевих масок. 

Прозаїки прагнуть окреслити чинники, які зумовлюють деформацію чи сприяють 

захисту єства, розвиток від індивіда до особистості.  

Наголос на унікальності особи, дослідження психології, співвідношення 

свідомого та несвідомого, геополітичні струси, нівеляція цінності індивіда й 

актуалізація небезпеки самознищення через антигуманність соціуму викликає увагу 

до взаємозв’язку мікро- і макрокосму, що визначає проблемно-тематичне коло 

художньої словесності кінця ХІХ–ХХ ст.  

Звідси, література для дітей та про дітей висвітлює процес формування / 

виховання, змальовує чуттєву рецепцію світу, посвячення протягом соціалізації, 

пов’язані з віковими чи статусними ініціаціями, викриває небезпеку різних впливів 

(ідеологічних і поведінкових), які деформують первинні риси, психіку, зважає на 

домінування «буття-у-світі» завдяки суб’єктно-об’єктній позиції, котра передбачає 

зіставлення себе, уявлень та уподобань, із постійними зовнішніми осередками 
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(родина, природа, суспільство). Підґрунтям самоусвідомлення виступає пошук 

подібного й відмінного в оточенні, що детермінує морально-етичні цінності та 

світоглядні пріоритети. «Доросле» письменство зорієнтовано на суб’єктно-

суб’єктну інтерпретацію подій, людей, явищ, але насамперед власної сутності, 

чинників її зміни, появи личин у компромісі душі й тіла – досліджувати «світ у 

собі». Студіювання відбувається в емоційно-мисленнєвому аналізі – самобутті, що 

спонукає до спостережень, зіставлень, міркувань, вербально-чуттєвої сублімації. 

Спільними постають визначальні концепти життя і смерті в екзистенційному виборі 

та духові константи за сталої градації: індивідуальне – загальнолюдське – 

національне. Така послідовність забезпечує захист єства, утверджує унікальність 

людини, котра може «зламатись» і розчинитися в масі або дотриматись єдності 

чуття, думки, слова та вчинку, попри випробування масками, щоб у 

самовдосконаленні стати особистістю. 

У Висновках підсумовано результати дослідження. 

Мозаїка малої прози кінця ХІХ–ХХ ст. відображає багаторівневе буття у 

проекції: особисте – громадське – національне – загальнолюдське. Їй притаманне 

жанрово-стильове та ідейно-тематичне розмаїття, котре вирізняють константи 

українського виміру. Літературний твір виступає не тільки історико-культурним 

явищем, але й полісемантичною духовою субстанцією, що висвітлює та охоплює 

індивідуальність автора (мить задуму, втілення, апробації тощо), унікальність героя 

(сталий часопростір духовно-фізичної діяльності), неповторність реципієнта 

(сприйняття і тлумачення рефлексій та подій, актуалізація та зіставлення власного 

досвіду, набуття ролі співрозмовника й співавтора) і самобутність нації, феноменом 

якої постає зразок художньої словесності. Це доводять спільні онтологічно-

екзистенційні основи проаналізованої малої прози попри різні вікові, статеві, 

статусні й часопросторові означення письменників. 

Проаналізувавши концепти літературного твору, можна виснувати: художній 

текст є синтезом ідеального і матеріального, що вибудовує з різних складників 

формозмістову цілісність. Мова, як знакова система, постає підґрунтям 

комунікативного поля, в історичному контексті – етнокодом нації, для особи – 

незмінною духовою субстанцією. Вона корелює мислення, що визначає структуру та 

наповнення типового чи індивідуалізованого мовлення, здатного звужувати чи 

розширювати часопросторові координати. Особливим різновидом спілкування 

виступає мовчання, котре характеризує героя, втілюється в еліптичних 

конструкціях, фрагментарному викладі, відкритому фіналі й унікальному 

відображенні тиші, яка здобуває, залежно від емоційної тональності, варіативного 

сприйняття і тлумачення, сугерує персонажа та реципієнта. Мова, мислення, 

мовлення, хронотоп детермінують жанр, що має сталі та змінні компоненти. Перші 

забезпечують пізнаваність і загальнозрозумілість (пам’ять жанру), другі – розвиток, 

підкреслюють авторський стиль. Доречно зауважити, що генологічний вибір часто 

зумовлюють зовнішні чинники. Недаремно кожну добу вирізняють мистецькі 

пріоритети, зокрема й літературні. Відкриття кордонів, фізичних і духовних, 

наприкінці ХІХ – напочатку ХХ ст. зумовлює появу сузір’я «ліриків» (І. Франко) – 

обсерваторів-аналітиків душі. Внутрішні порухи, сум’яття, конфлікти, роздвоєння, 
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спричинені особистими або суспільними колізіями, які осягаються від- і почуттями, 

осмислюються протягом самоаналізу, реалізуються у слові, рішенні, чині, стають 

головними об’єктами досліджень письменників, сконцентрованими в домінанті – 

екзистенційному виборі автора, героя, читача. Мала проза виступає адекватним  

виявом прагнення відтворити потік свідомості, занотувати миттєві переживання, рух 

думки. Попри розмаїття малих епічних форм, основними є дві, що представляють 

ключові онтологічні різновиди. Максимальна емоційна концентрація, 

зосередженість на межі в долі особи, кульмінація у смисловому пуанті новели 

відображає граничне буття. Показ причинно-наслідкового зв’язку, аспектів 

проблеми, охоплення кількох сфер людської життєдіяльності уможливлює 

окреслення оповідання буттям-у-світі. Але обидва жанри об’єднує рефлексивна 

домінанта, оскільки від fin de siècle до сучасності явища та події зображують крізь 

призму життя індивіда, тобто актуалізують «самобуття».             

Жанровий прояв онтологічно-екзистенційних концептів підтверджується 

формозмістовим студіюванням літератури зазначеного періоду, в якому доречно 

вирізнити дискурси, пов’язані з відмінними способами зображення і трактування 

феноменів. Художня проекція революційно-воєнних колізій ґрунтується на межовій 

ситуації, посиленій герметичним простором. Затиснутий в лещата постійної 

боротьби герой опиняється наодинці зі страхами, відображеними у навколишній 

дійсності. Але внутрішній стан, емоція та чин відрізняються «близькістю» подій, що 

засвідчує духовий поділ. Примусове занурення в «чужі» війни викриває об’єктне 

ставлення загарбників до українців, позначене приреченістю через несприйняття 

кордоцентричною сутністю психологічного й фізичного насилля, потребу подолати 

межу між інстинктом самозбереження та вбивством. Перенасичення реальними 

апокаліптичними візіями деформує психіку, викликає суїцидальні настрої чи 

пошуки ефемерного захисту від безвиході. Натомість радикальні соціально-

мілітарні перебудови 1905 і 1917 рр. набувають амбівалентної семантики. 

Утвердження усезагальності пролетарського руху, з акцентуацією постатей борців 

на противагу інертній «отарі», спричинює сумніви-роздуми щодо методів 

досягнення мети в антиномії «людина – маса». Письменники вдаються до 

висвітлення альтернативних способів суспільної трансформації, підкреслюють 

маргінальність ватажків і лицемірство ідеологів, уречевлення особи, відсутність 

бачення майбутнього, що витворює пасіонарія чи зумовлює самознищення. 

Обов’язкова служба у війську чужинців позбавляє вибору, ілюзія котрого втілена в 

оманливій вірі брехливим обіцянкам, коли українство, зокрема еліта («страчене 

покоління», «Розстріляне Відродження»), виступить жертвою-співучасником 

встановлення тоталітарного режиму. Шовінізм колонізаторів, усвідомлення 

самотності, марності сподівань міжнародної підтримки призводить до початку 

національно-визвольної боротьби, в якій граничне буття постає незмінним виміром 

духових поколінь – армії УНР, Українських Січових Стрільців, УПА, фронтовиків. 

Попри збереження часопростору «життя одного дня», наявна скерованість чину в 

прийдешнє, чуттєва стихійність дій поступається врівноваженому синкретизму 

думки та емоції завдяки визначеній спільній меті – свобода рідної землі. Прозаїки 

наголошують на відсутності вікових, соціальних, статевих, ідеологічних 
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відмінностей борців-представників єдиного народу, котрі прагнуть звільнити                  

не тільки територію, але й дух загарбаного, та не скореного краю. «Входження» у 

війну відбувається в актуалізації смерті, що виказує цінність життя, протистояння 

триває одночасно в зовнішніх і внутрішніх координатах, однак перемагає 

націоцентричний стрижень єства, викристалізуваний етногенетичною пам’яттю. 

Наратор є безпосереднім учасником перипетій, нотує міркування тут-і-зараз, 

відображає масштаб народної битви у промовистому означенні – «світова» війна,   

що на теренах Батьківщини триває досі.     

Модифікованим проявом суто мілітарного дискурсу постає сміховий, який 

увиразнює головну ментальну зброю, котра є дієвим опором деструктивним явищам 

в особисто-національній проекції. Сміх – це сублімація, психотерапія, пошук себе за 

нових умов. Граничне буття зумовлює постійна чуттєва напруга, спричинена 

дисонансом двох концептів – бути і здаватися. Письменники вдаються до різних 

засобів комічного, що спричинює вибір жанру, викладу, постаті наратора й образної 

системи. Творчості прозаїків притаманний синтез емоційно-вербального вияву. 

Відображаючи побутові перипетії, вони залучать гумор та іронію, в показі 

соціальних перипетій переважає сатира й сарказм, в аналізі політичних питань – 

сарказм і гротеск. Автобіографізм притаманний більшості прозаїків, завдяки чому 

досягається правдоподібність зображення, зникають межі між реципієнтом і 

автором, оскільки останній залучає читача у власне сприйняття та інтерпретацію. 

Тому життєві оповіді можуть охоплювати низку творів чи складати єдине бачення 

доробку. Наратор вдається до амбівалентного трагікомічного викладу в 

містифікованій автобіографії, вибудовує полілог із персонажем і реципієнтом, 

виступає в образі трикстера чи подвійного оповідача у рольовій прозі. Достовірності 

подіям суспільного аспекту й упізнаванню героїв сприяє мовна характеристика 

персонажів, коли суцільна діалогізація перетворює прозовий твір на театральну 

сценку, а мовленнєвий колаж – на гумористичну виставу. Смислової виразності 

письменники досягають, уживаючи монообразність, алегорію, градаційну 

кумуляцію. Політичний аспект висвітлюється за допомогою документалістики, що 

часто виступає головним чинником сатири, саркастично-гротескових оповідань. 

Фактаж, історична персоналізація, нагромадження синонімічних конструкцій, які 

сприяють інферналізації постаті чи явища, відображають непорушність системи, але 

водночас, за допомогою сміхової інтерпретації, викривають її крихкість. Крім 

прототипів, наявні моногерої в дослідженні проблеми псевдопатріотів, ренегатів, що 

також представлені у збірних образах, які втілюють ментальні характеристики 

громади. Це відображено в назвах, візіях, атрибутивних деталях. Сміховий дискурс 

української малої прози є виявом онтології свободи у «перевернутому образі», 

оскільки письменники, вдаючись до прямого чи прихованого викриття, долають 

зовнішню та внутрішню цензуру. Отже, граничне буття, котре збігається з межовою 

ситуацією, прозаїки втілюють у новелі та оповіданнях із новелістичною побудовою.  

Натомість показ формування та розвитку індивідуальності передбачає 

висвітлення різних аспектів життєдіяльності крізь призму «буття-у-світі». 

Зображаючи універсум дитини, письменники розкривають від- і почуттєву 

комунікацію, котра виступає основою первинного самоусвідомлення. Важливим є 
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вплив історичного контексту на смислові акценти художніх творів. Якщо наприкінці 

ХІХ ст. головує становий чинник, детермінанта реалізму, матеріальний аспект 

постає перевіркою, показником сутності людини, то початок ХХ ст. вирізняє увага 

до єства, самовдосконалення, внутрішніх імперативів. Специфіка радянської освіти 

зумовлює утилітарність літератури, яку перетворюють на служку системи, що 

спричинює проблемно-тематичне обмеження, впровадження ідеологічних 

постулатів. Захистом від партійних вказівок виступає занурення в ретроспективні 

рефлексії, науково-популярну царину, послугування цікавими алегоричними 

знахідками. Поодинокі вияви позапартійної творчості на теренах материкової 

України зміщує центр поступу письменства. Еміграція наснажує літературу для 

дітей та про дітей національними концептами, підкреслює роль етногенетичної 

пам’яті, християнства у становленні особистості. Духову домінанту підтримують 

шістдесятники, порушуючи екзистенційні та онтологічні проблеми в параболічних 

історіях. За перебудови письменники вдаються до аналізу емоцій, думок і стосунків 

у різних соціальних, вікових групах, поглиблення психологізму персонажів, 

відродження сковородинівських ідей, презентують багаторівневі твори. 

Прикметно, що полівекторність взаємин дитини і світу має певні константи, 

пов’язані з ментальними особливостями. Сакралізація природи є лейтмотивом 

творчості прозаїків, які метафоризують довкілля, звертаючись до давніх вірувань – 

анімізму, тотемізму, фетишизму, застосовують алегоричну гру, аби відтворити 

складні історичні перипетії, спростити виховання за допомогою викладу – 

ритмізованої прози, уникнути моралізаторства, передати ціннісні орієнтири, 

утвердити духову силу. Родинним колізіям приманне амбівалентне змалювання. 

Вони вирізняються наскрізним зіставленням дитячого й дорослого сприйняття, 

котре викликає антиномію через подвійні стандарти чи підкреслює паритет завдяки 

взаємній повазі й довірі. Перипетії суспільної сфери мають кілька локацій: незвичне 

середовище – новітні умови, які спонукають пристосовувати набуті навички до 

модерного досвіду, та буденний простір – дитсадок, майданчик, школа – зі сталими 

персонажами. Уява і фантазія витворюють альтернативну реальність, в якій 

підкреслено духові домінанти людини та громадянина. Варіативність постаті 

наратора зумовлена поєднанням автобіографізму, домислу та вимислу, зміщенням 

часопросторових координат, фрагментарністю. Література для дітей та про дітей 

охоплює різновікову аудиторію за спектром порушених питань, скерованість на 

пізнання і виховання детермінує генелогічний вибір (оповідання, казка), жанрову 

дифузію, в якій переважає притча, що відкидає диктат, вибудовуючи своєрідний 

сократівський діалог із реципієнтом.  

Якщо дитина захоплено спостерігає, осягає, поринає у навколишнє 

різнобарв’я, відчуває, мислить, діє, живе «тут-і-зараз», то дорослий аналізує 

чинники й результати впливу зовнішнього світу на деформацію внутрішнього крізь 

призму часової проекції. Самообсервація виступає змістовим стрижнем творів, які 

презентують вербальну онтологію людини, що домінує від кінця ХІХ ст. Доба fin de 

siècle спричинює перехід від об’єктного до суб’єктного зображення, відображений у 

полістилізмі та сецесії. Прозаїки досліджують причинно-наслідкові зв’язки, що 

зумовлюють дегуманізацію суспільства, зараження торгово-економічними 
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взаєминами приватної царини, появу «зайвих» людей. Вони підкреслюють 

деструктивну роль системи, яка культивує станову ієрархію, вживаючи контраст і 

драматизуючи виклад завдяки еліптичним конструкціям та риторичним звертанням. 

Розвиток гуманітаристики спонукає зосередити увагу на іпостасях індивіда, які 

студіюють в аспекті модерних філософських концепцій, руйнування гендерних 

стереотипів, вдаючись до параболічних історій. Письменники витворюють 

психологічний портрет героя, котрий прагне відшукати себе, нотуючи деталі, 

непомітні порухи душі в нотатках, образках, мініатюрах і замальовках. Водночас 

константою залишається національний складник, який підкреслюють в історичному 

ракурсі, літературних світлинах, авторефлексіях, пов’язаних із осягненням Божого 

дару в актуалізації творчої лабораторії, призначення, «сродної» праці. Ці твори 

вирізняє інтимно-сповідальна нарація.  

Поразка визвольних змагань, закриття кордонів і побудова герметичного 

тоталітарного симулякру держави унеможливлює розвиток позапартійного 

мистецтва, літератури. Показ перипетій самобутнього народу відбувається у 

біблійному та міфологічному інтертексті, що наявний в алюзіях, ремінісценціях і 

стилізації, насичених символікою, покликаних сповнити пригнічену й спустошену 

громаду звитягою боротьби. Панування соцреалізму провадить активне політично-

культурне життя в еміграцію. Бажання зберегти духовний зв’язок із Батьківщиною 

висвітлюють у процесі переродження, підґрунтям якого виступає етногенетична 

пам’ять, опорі асиміляції через ретроспективне співіснування, в емоційному 

оновленні завдяки гармонії природи, у протиставленні «свого / чужого» простору, 

який детермінує внутрішній стан. Історії «вигнанців» об’єднують амбівалентні 

почуття вимушеної втечі та прагнення повернутися до сподіваної домівки. Вони 

аналізують єство людини, котре має складну структуру, зважаючи на кількість 

масок. Тому виникає роздвоєність, що спричинює конфлікт первинної сутності й 

обраної / нав’язаної личини в антиномії жертви та самопожертви. Художні 

дослідження вирізняє оповідь, яка відтворює потік свідомості. Психологічні студії 

стають панівними на материку завдяки шістдесятникам і дисидентам. Прозаїки 

підкреслюють розрив істинного та штучного, значення екзистенційного вибору, 

викривають проблему самознищення в апокаліптичних візіях, наголошують на 

деформації ментальності, яка повинна позбутися комплексу меншовартості, 

витворюючи особистісно-національну проекцію. Висвітлення внутрішнього 

конфлікту позначене метафоризацією буття. Наприкінці ХХ ст. письменники 

розкривають вічні теми, зважаючи на виклики сьогодення, шалений темпоритм 

життя, що ховає потребу самопізнання заради самовдосконалення, котре відрізняє 

філістера від особистості. З’ясовуючи співвідношення макро- і мікрокосму, автори 

поєднують   реальне / ірреальне, свідоме / несвідоме, представляють багаторівневий 

світ, який відображений у синкретизмі тіла, емоції, розуму та духу, втілюючи 

концепти життя і смерті в антиномії «обличчя – маска».  

Отже, література кінця ХІХ–ХХ ст. виступає парадигмою буття, художньо 

інтерпретує усі його прояви в екзистенційному вимірі крізь призму особистого 

сприйняття і тлумачення, утверджуючи єдність у розмаїтті, що засвідчує генологічна 
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мозаїка малої прози, де об’єднуються в чуттєво-мисленнєвій комунікації («тут-і-

зараз») автор, твір та читач. 
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АНОТАЦІЯ 

Ткаченко Т.І. Онтологічно-екзистенційні основи української малої прози 

кінця ХІХ–ХХ століть. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі 

спеціальності 10.01.01 – українська література. – Київський національний 
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університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. –              

Київ, 2018.  

У дисертації здійснено системне дослідження української малої прози в 

онтологічно-екзистенційному вимірі. Уперше представлено мозаїку різножанрових 

політематичних і полістильових творів кінця ХІХ–ХХ століть, яка, завдяки синтезу 

особистої, громадської та загальнолюдської царин, формує цілісну картину 

національного буття в літературних координатах; охоплено понад столітній дискурс 

української словесності, виявлено її онтологічні концепти у формозмістовій єдності, 

які доводять єдність національної літератури в розмаїтті. До наукового обігу 

введено значну кількість маловідомих і невідомих авторів, художня спадщина 

котрих ретельно вивчена.  

У роботі проаналізовано концепти буття літературного твору; окреслено 

художню візію революційно-воєнних колізій початку ХХ ст. і спадкоємність 

визвольних змагань у малій прозі; встановлено особливості сміхового дискурсу в 

українському письменстві; простудійовано аксіологічні акценти самоідентифікації 

та діалектику буття в малих епічних формах; виокремлено інтенції «філософії 

серця» у сенсорній рецепції та інтерпретації світу; охарактеризовано значення 

екзистенційного вибору в метаморфозах героя української малої прози; вирізнено 

концепти життя і смерті у часопросторовій проекції новелістики; узагальнено 

розкриття мікро- і макросвітів у автобіографічній нарації. 

Ключові слова: мала проза, онтологія, екзистенційний вибір, буття, жанр, 

сміховий дискурс, мілітарний дискурс, література для дітей та про дітей, 

кордоцентризм, рефлексія. 

 

АННОТАЦИЯ 

Ткаченко Т.И. Онтологично-экзистенциальные основы украинской 

малой прозы конца ХІХ–ХХ веков. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.01.01 – украинская литература. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. 

– Киев, 2018.  

В диссертации осуществлено системное исследование украинской малой 

прозы в онтологично-экзистенциальном измерении. Впервые охвачено более 

столетний дискурс художественной словесности, выявлены ее онтологические 

концепты формального и содержательного единства, доказывающие целостность 

национальной литературы в разнообразии; применен метод «тщательного 

прочтения» (филологическая школа, «новая критика»), который позволяет 

совершить многоуровневый анализ художественного текста как самодостаточного 

уникального явления, способного постоянно производить новые смыслы. В научный 

оборот введено значительное количество малоизвестных и неизвестных авторов, 

художественное наследие которых требует тщательного изучения. Впервые 

представлена мозаика разножанровых политематических и полистилистических 

произведений украинской малой прозы конца XIX–XX веков, которая, благодаря 
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синтезу личной, общественной и общечеловеческой сфер, формирует целостную 

картину национального бытия в литературных координатах. 

В работе обосновано и доказано собственно онтологическую природу жанра, 

который сам корректирует и определяется бытийными составляющими (язык, 

мышление, речь, время и пространство) литературного произведения; освещено 

художественное видение революционно-военных коллизий начала ХХ в. в малой 

прозе; аргументирована преемственность освободительной борьбы в национальных 

координатах литературы; определены особенности смехового дискурса в 

украинской литературе; охарактеризовано раскрытие микро- и макромиров в 

автобиографической нарации; выявлены аксиологические акценты 

самоидентификации в малой прозе; установлены онтологические доминанты 

литературы о детях и для детей; выделены интенции «философии сердца» в 

сенсорной рецепции и интерпретации мира; рассмотрена диалектика бытия в малых 

эпических формах; исследованы концепты жизни и смерти во временно-

пространственной проекции новеллистики; обозначена роль экзистенциального 

выбора в метаморфозах героя украинской малой прозы. Среди малых жанровых 

форм основополагающими являются две, которые отображают главные проявления 

бытия: рассказ как «бытие-в мире» и новелла как «граничное бытие». 

Предметом анализа стали яркие дискурсы украинской литературы. Прежде 

всего речь идет о милитарной прозе, посвященной революционным и военным 

событиям, где человек попадает в пограничную ситуацию, созданную извне, 

смиряется и плывет по течению в герметическом пространстве или выбирает 

граничное бытие, сопротивляясь обстоятельствам в пассионарной борьбе. Смеховой 

дискурс также выступает проявлением граничного бытия как психотерапия и 

сублимация, отпор внешним факторам. Общим для обоих сфер словесного 

искусства является автобиографизм нарации, актуальность проблем, отображения 

бытия «тут-и-теперь».  

Познание бытия в себе на уровне макро- и микромиров позволяет писателям 

расствориться в окружающим мире, если речь идет о самоидентификации, 

становлении личности в литературе для детей и про детей, либо углубиться во 

внутренний мир, чтобы отделить «Я» от множества масок, чему способствует 

самообсервация в художественной рефлексии. Ключевой является ментальная 

особенность – кордоцентризм, который провоцирует экзистенциальный выбор 

(концепты жизни и смерти в физическом, душевном и духовном ракурсах), 

способствует чувственно-интуитивному восприятию и осмыслению сущности.  

В диссертации установлено, что мозаика малой прозы конца XIX–XX веков 

отображает многоуровневое бытие в проекции: личностное – общественное –

национальное – общечеловеческое, художественно интерпретирует его проявления в 

экзистенциальном выборе сквозь призму субъективной рецепции и интерпретации, 

утверждая единство в разнообразии, где объединяются в чувственно-мыслительной 

коммуникации («здесь-и-сейчас») автор, произведение и читатель. 

Ключевые слова: малая проза, онтология, экзистенциальный выбор, бытие, 

жанр, смеховой дискурс, милитарный дискурс, литература для детей и о детях, 

кордоцентризм, рефлексия. 
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SUMMARY 

Tkachenko Tetiana. Ontological-Existential Basis of Ukrainian Small Prose 

from the Еnding 19
th

–20
th

 Centuries. – Manuscript.  

Thesis for the Doctoral Degree of Philology in specialty 10.01.01 – Ukrainian 

literature. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

This thesis offers a system analysis to the Ukrainian small prose in the ontological- 

existential dimension. For the first time, investigation presents a mosaic of multi-genre and 

multi-style works of Ukrainian small prose at the end of the 19
th

–20
th

 century, which, due 

to the synthesis of personal, social and human realms, forms a coherent picture of national 

life in literary coordinates. It comes over the centennial discourse of Ukrainian artistic 

literature. It reveals ontological-existential concepts in the formal and substantial unity, 

proves the integrity of national literature in diversity. The work introduces a large number 

of little-known and unknown authors into scientific circulation.  

The investigation analyzes the concepts of the existence of a literary work; outlines 

the artistic picture of the revolutionary-military conflicts of the 20
th

 century and the 

continuity of the liberation struggles in the small prose; determines uncoveres features of 

laughing discourse in Ukrainian writing; inquires the meaning of the existential choice in 

the metamorphoses of the hero of Ukrainian small prose; reveales the axiological accents 

of self-identification and the dialectics of being in the small epic forms; sindles the 

intentions of the «philosophy of the heart» in the sensory reception and interpretation of 

the world; studies outlines the concepts of life and death in the time-spatial projection and 

generalizes the disclosure of the micro-and macrocosm in autobiographical narration. 

Key words: small prose, ontology, existential choice, being, genre, laughing 

discourse, military discourse, literature for children and about children, cordocentrism, 

reflection. 
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