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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Історія формування записок як 
літературного жанру – це поступова еволюція від домінантних принципів 
документалізму до художності. У вітчизняному літературознавстві практично 
відсутні теоретичні розвідки про записки як жанр, типологічно й генетично 
споріднений зі щоденником, мемуарами, подорожжю. Від останніх записки 
відрізняє виразна белетризація, зокрема наявність композиційної завершеності й 
сюжету, що засвідчує вищий рівень літературної обробки, порівняно з літературою 
non-fiction, й орієнтацію автора на широке читацьке коло. Жанр записок 
характеризується відсутністю чіткої канонічної форми, утім низка особливостей 
детермінує його своєрідність, наприклад: нарація від першої особи, акцент на 
вираженні особистого ставлення автора до зображуваного, домінування принципів 
достовірності й фактографічності в поєднанні з художнім способом висвітлення 
подій у творі, необов’язковість хронології й датування записів, включення елементів 
різноманітних жанрових структур. Зазвичай важливість жанрової дефініції свого 
твору як записок зауважують самі письменники, виносячи слово «записки» в назву й 
роблячи його провідним жанровим маркером для читача. 

В українській літературі жанр записок має досить тривалу історію. Уже в 
ХІХ ст. у творчому доробку письменників знаходимо «Записки студента» 
Є. Гребінки, «Записки причетника» Марка Вовчка, «Спогади учительки» 
У. Кравченко; у ХХ ст. − «Записки Кирпатого Мефістофеля» В. Винниченка, 
«Записки полоненого» й уривки із «Записок письменника» О. Кобця (Варавви), 
«Записки солдата» І. Багмута, «Записки Тані М.» Г. Гордасевич, «Записки Білого 
Пташка» Г. Пагутяк, «Записки каторжанина» Є. Іваничука; на початку ХХІ ст. − 
«Записки пройдисвіта» Ю. Винничука, «Записки українського самашедшого» 
Л. Костенко, «Заручника спокуси, або Записки гламурного коханця» О. Горобця, 
«Записки на зап’ястях» Л. Воронюк, «Записки дилетанта» А. Лопати. Починаючи з 
ХІХ ст. записки еволюціонують, демонструючи невичерпні можливості синтезу з 
різними жанровими утвореннями: повістю, романом, поезією у прозі. 

Науковий інтерес до жанру записок активізувався з виходом у світ «Записок 
українського самашедшого» Л. Костенко. Дискусії з приводу жанрової своєрідності 
твору спонукали замислитися над значенням авторської дефініції в назві, адже саме 
записки визначили низку специфічних ознак роману письменниці. 

Українські літературознавці розглядають записки в межах жанрової системи 
документальної літератури, зокрема мемуаристики (О. Галич, В. Пустовіт, 
М. Федунь, Т. Черкашина). З одного боку, записки представлені як література факту, 
що надає достовірну й правдиву інформацію про життя особистості. З іншого − 
відзначається можливість переходу записок як жанру документальної літератури в 
художньо-документальну й цілком у художню, що для нашого дослідження є 
актуальним. Це явище визначають як імітацію або стилізацію під документ творів 
художньої літератури (О. Галич). 

Як суміжне жанрове утворення (література факту й белетристика) записки 
можуть поєднуватися з такими епічними жанрами, як повість і роман, що зумовлює 
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появу сюжету в поетиці твору, тоді науковці досліджують записки в контексті 
специфіки жанрової системи того чи того письменника (В. Захаров), поетики 
конкретного твору (А. Скрипник) або циклу (І. Бєляєва, С. Фунікова). 

Записки – пластичний жанр, здатний швидко адаптуватися до нових моделей 
творення художнього світу, вільно вбирати в себе елементи інших жанрів й 
органічно сполучати їх. Жанр записок характеризується специфікою відтворення 
духовного життя людини, її індивідуального й неповторного мікросвіту, процесів 
формування й вираження думок, почуттів, внутрішніх рефлексій, інколи з 
використанням техніки потоку свідомості, завдяки чому становить потужний 
потенціал для втілення творчих пошуків митців. 

Отже, актуальність дисертації зумовлена потребою вивчення жанрової 
специфіки й індивідуально-авторських модифікацій записок як продуктивного 
різновиду української художньої прози в літературі ХХ – початку ХХІ ст., 
простеження еволюції жанрових домінант. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконана на кафедрі української літератури Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара в рамках науково-дослідної теми «Поетика 
художнього тексту (текст, контекст, паратекст, метатекст) в українській літературі». 
Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради Дніпропетровського 
національного університету імені Олеся Гончара (протокол № 9 від 05 березня 
2015 року) та закоординована на засіданні бюро наукової ради НАН України з 
проблеми «Класична спадщина та сучасна художня література» Інституту 
літератури імені Тараса Шевченка (протокол № 2 від 03 червня 2014 року). 

Метою роботи є вивчення специфіки та еволюції записок як жанрового 
різновиду української прози ХХ – початку ХХІ ст. 

Мета дослідження передбачає розв’язання комплексу завдань: 
1) узагальнити наявні теоретичні відомості про записки як жанр; 
2) виявити етапи в еволюції жанру записок в українській літературі; 
3) розглянути й систематизувати первинні (основні) та вторинні 

(індивідуально-авторські) ознаки жанрової форми й змісту записок у творах 
українських письменників ХХ – початку ХХІ ст.; 

4) з’ясувати роль авторського жанрового маркера «записки» в назві твору, 
визначити його місце у стратегії впливу на читацьку рецепцію, а також 
відповідність поетики твору жанровому канону; 

5) схарактеризувати жанрові модифікації записок в українській літературі 
ХХ – початку ХХІ ст. 

Для виконання поставлених завдань залучено літературно-художні твори 
українських письменників ХХ – початку ХХІ ст., які раніше не досліджувалися в 
означеному аспекті. Висвітлення питання еволюції жанру записок зумовило 
звернення до творів ХІХ ст. 

Об’єктом дослідження є «Спогади учительки» У. Кравченко, «Записки 
полоненого» й «Записки письменника» О. Кобця, «Записки солдата» І. Багмута, 
«Записки каторжанина» Є. Іваничука, «Записки Тані М.» Г. Гордасевич, «Записки 
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Білого Пташка» Г. Пагутяк, «Записки пройдисвіта» Ю. Винничука, «Записки 
українського самашедшого» Л. Костенко, «Записки на зап’ястях» Л. Воронюк. 

Для системно-цілісного вивчення записок у синхронії та зіставного аналізу в 
діахронічному аспекті також залучено «Записки божевільного» М. Гоголя, «Записки 
божевільного» Л. Толстого, «Записки студента» Є. Гребінки, «Записки причетника» 
Марка Вовчка, повість «Через кладку» О. Кобилянської, «Записки Кирпатого 
Мефістофеля» В. Винниченка, «Заручника спокуси, або Записки гламурного 
коханця» О. Горобця, «Записки дилетанта» А. Лопати. 

Предметом дослідження є специфіка та еволюція записок як жанрового 
різновиду української прози впродовж ХХ – початку ХХІ ст. 

Методи дослідження. Поставлені завдання зумовили звернення до різних 
методів дослідження. Використання генологічного методу дозволило з’ясувати 
становлення жанру записок в українській літературі та його еволюцію протягом 
найпродуктивнішого періоду функціонування (ХХ – початок ХХІ ст.). Завдяки 
структурно-типологічному методу виявлено первинні (основні) та вторинні 
(індивідуально-авторські) ознаки жанру записок. Наратологічний метод застосовано 
до вивчення специфіки образу оповідача та особливостей я-нарації в жанрових 
модифікаціях записок. На основі системного методу досліджено жанрову 
своєрідність записок на кількох рівнях (загальнотеоретичному, історичному, 
національному, індивідуально-авторському). 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять розвідки, у яких 
записки розглядаються як складник жанрової системи конкретного автора 
(І. Бєляєва, В. Вікторович, В. Захаров, І. Савкіна, А. Скрипник, С. Фунікова) та 
певного історико-літературного періоду (Н. Іванова). Також праці М. Бахтіна, 
Н. Бернадської, Т. Бовсунівської, Л. Гінзбург, Т. Гребенюк, Н. Копистянської, 
С. Крижанівського, Н. Лейдермана, Н. Тамарченка, Ц. Тодорова, Л. Чернець та ін., у 
яких жанр осмислено як літературознавчу категорію. 

Вагомими є дослідження авторських жанрових номінацій (М. Звягіна, 
Т. Маркова) і трансформаційних процесів у жанровій структурі сучасної прози 
(З. Сєрова). До уваги бралися студії з вивчення художньо-документальної 
літератури І. Айзікової, М. Варикаши, О. Галича, С. Єфімової, М. Коцюбинської, 
М. Міхеєва, В. Пустовіт, О. Рарицького, І. Савенко, Т. Черкашиної, 
Я. Явчуновського, І. Янської і В. Кардіна та ін. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертації вперше цілісно 
проаналізовано записки як жанр в українській художній літературі ХХ – початку 
ХХІ ст., виділено етапи становлення й окреслено вектори його розвитку. 
Удосконалено й поглиблено уявлення про специфіку розвитку жанру записок у 
національній літературі. Визначено відповідність дефініції «записки» в назвах 
досліджуваних творів жанровим реаліям; схарактеризовано індивідуально-авторські 
модифікації записок. Набуло подальшого розвитку вивчення жанрової системи 
прози в українській літературі ХХ – початку ХХІ ст., зокрема простежено 
суміжність еволюції жанрів повісті й роману, з одного боку, та записок – з іншого. 
Також встановлено тенденцію до переходу записок як документального жанру в 
царину художньої літератури. 
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Практичне значення одержаних результатів. Фактологічний матеріал 
роботи може бути використаний для подальшого вивчення жанру записок, розробки 
наукових студій про жанрову систему української літератури ХХ – початку ХХІ ст., 
при підготовці навчально-методичного матеріалу, програм спецкурсів, семінарів з 
історії української літератури, написанні курсових і дипломних, магістерських робіт 
із дослідження художньо-документальної прози. 

Апробація результатів дослідження. Дисертація обговорювалася на 
засіданні кафедри української літератури Дніпропетровського національного 
університету імені Олеся Гончара (протокол № 10 від 08 червня 2015 року). Основні 
положення дослідження були представлені в доповідях на звітних наукових 
конференціях викладачів Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара (2013 – 2015 рр.); міжнародних: ХІ Міжнародній поетикологічній 
конференції «Біографія як текст» (Чернівці, 2014), VІ Міжнародній науковій 
конференції «Літературний процес: на перехресті глобалізаційних викликів» (Київ, 
2015), «Аналіз та інтерпретація тексту у світлі сучасних методологій» (Луцьк, 2015); 
всеукраїнських: «Інтертекстуальність / інтерсуб’єктність у літературознавчому і 
художньому дискурсах» (Донецьк, 2013), VІІІ Всеукраїнській науковій конференції 
«Документалістика початку ХХІ століття: проблеми теорії та історії» (Луганськ, 
2013), ІІ Всеукраїнських Волошинських читаннях «Феномен вченого-педагога Ніли 
Волошиної: національний та регіональний виміри» (Кам’янець-Подільський, 2014). 

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено у 8 наукових 
одноосібних публікаціях, 7 з яких – у фахових наукових виданнях України, 1 – у 
періодичному науковому фаховому виданні іноземної держави. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 
загальних висновків, списку використаних джерел (305 позицій) та одного додатку. 
Загальний обсяг дисертації становить 205 сторінок, із них 172 – основного тексту. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У Вступі висвітлено ступінь розробки наукової проблеми на сучасному етапі, 

обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету й завдання роботи, 
об’єкт і предмет дослідження, окреслено його теоретико-методологічну основу, 
наукову новизну, практичне значення одержаних результатів, форми їх апробації. 

Перший розділ дисертації «Записки як жанровий різновид української 
прози: теоретичний дискурс» складається з трьох підрозділів. Підрозділ 1.1. – 
«Записки як жанр. Параметри жанру» – присвячено огляду критичних праць, 
встановлено неоднозначність розуміння записок як жанрового феномена. 

Українські дослідники розглядають записки переважно в жанровій парадигмі 
мемуаристики, зараховують їх до жанру спогадів і наголошують на таких 
специфічних ознаках, як відсутність часової дистанції між подією і фіксацією її в 
записі, відносна регулярність, необов’язковість датування, суб’єктивність 
сприйняття, залежність від світогляду й індивідуального досвіду наратора, чітко 
виражена авторська позиція, достовірність свідчень (О. Галич); включають до 
жанрового ланцюга: документальна література → мемуаристика → щоденникова 
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література (Т. Черкашина); акцентують на спорідненості записок із щоденником, 
однак записки уможливлюють ретроспективний погляд на минуле, не обмежуються 
чітко визначеними жанровими умовностями, оповідач пише про події, свідком чи 
безпосереднім учасником яких він був (В. Пустовіт). 

Розвиток подорожніх записок ХІХ ст. простежують у ґенезі ходінь – жанрі 
давньоруської літератури (Н. Іванова). У ХVІІІ – ХІХ ст. з’явилися романи у формі 
листів, подорожі, сповіді, щоденника, записок як наслідок тенденції до розширення 
жанрової системи художньої літератури за рахунок жанрів non-fiction. В. Захаров 
стверджує, що записки не є самостійним художнім жанром, а більше жанровою 
формою й до різновидів «записок» зараховує щоденник як хронометричну 
послідовність записів, сповідь – як етичну, спогади й мемуари – як ретроспективну. 
А. Скрипник виявляє синтетичну природу «Записок божевільного» М. Гоголя, 
визначає твір як одночасне поєднання записок, щоденника, сповіді, проповіді й 
своєрідного «травелогу душі». І. Савкіна розглядає жанр записок в аспекті концепції 
особистості та авторської маркованості тексту як «деперсоналізованого щоденника», 
у якому з позиції «самовідсторонення» твориться я-концепція письменника. 

Отже, існують два погляди на записки в літературознавстві: як жанр 
документальної літератури та власне художньої або художньо-документальної. Саме 
останній викликає зацікавлення, оскільки засвідчує актуальну тенденцію до 
реалізації потенцій первісно документального жанру в літературно-мистецькій 
творчості письменників. 

У підрозділі 1.2. «Поетикальна багатоплановість записок як жанру в 
українській літературі» зосереджено увагу на особливостях записок на кількох 
рівнях (загальнотеоретичний, історико-літературний, національний та 
індивідуально-авторський), які ґрунтуються на концепції вивчення жанру 
Н. Копистянської. 

Дослідження теоретичного рівня записок уможливило окреслення їхніх 
основних ознак, зокрема: я-концепція як організуючий змістовий чинник; нарація 
від першої особи, що детермінує інтимізацію оповіді, сповідальність, перевагу 
суб’єктивного, емоційного висвітлення подій; рефлексивність, самохарактеристика 
як провідні засоби вербальної репрезентації оповідача. Жанру записок властивий 
своєрідний тип самосвідомого героя, який є автором нотаток, від його імені ведеться 
оповідь про події, що відбулися з ним або іншими персонажами; при цьому 
важливо: «нотування» наратора невіддільне від тексту. У записках достовірність і 
фактографічність зображених подій (що нерідко є автобіографічними елементами) 
якісно доповнюється суб’єктивністю авторської оцінки. У більшості записок 
наявний жанровий маркер у назві, підзаголовку чи самому тексті твору, а також такі 
риси поетики, як уривчастість і фрагментарність, необов’язковість хронології й 
визначеної періодичності ведення записів. Відсутність чіткої канонічної форми 
зумовлює синтез записок з іншими жанрами художньої й документальної 
літератури. 

Вагомим є вплив історико-літературного контексту на жанрову еволюцію 
записок. Починаючи від сентименталізму з його акцентованою увагою до 
внутрішнього світу людини, кожен новий літературний напрям збагачував жанрову 
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палітру записок: романтизм – суб’єктивністю й автобіографічністю, прагненням 
осмислити індивідуальну специфіку людини (автора нотаток); натуралізм – 
психологізмом; реалізм – правдивістю й фактографічністю зображеного; модернізм і 
постмодернізм – філософічністю, міфологізмом, інтелектуальністю, 
інтертекстуальністю, зверненням до свідомого й позасвідомого аспектів людського 
буття. 

Зауважимо залежність жанру не лише від літературної традиції, але й 
культурно-історичного контексту. Історичні реалії ХХ − початку ХХІ ст. відбилися 
на тематичному розмаїтті записок, ключова концепція яких − показати долю 
людини. У. Кравченко в «Спогадах учительки» зображує тяжкі умови праці молодої 
української освітянки з патріотичним і прогресивним світосприйняттям у 
несприятливих умовах соціально-культурного середовища Австро-Угорщини кінця 
ХІХ ст. Тема Першої та Другої світових воєн домінує в «Записках полоненого» 
О. Кобця й «Записках солдата» І. Багмута. Про жахи репресій у підрадянській 
Україні й антисвіт таборів ГУЛАГу оповідає головний герой «Записок 
каторжанина» Є. Іваничука. Через інтерпретовану біблійну легенду про будівництво 
Вавилонської вежі Г. Пагутяк у «Записках Білого Пташка» відтворює безглуздість 
існування людини в радянському соціумі. Трагедія зболеної душі українського 
інтелігента, який не може адекватно реагувати на абсурд, що проникає в усі сфери 
життя людини на межі ХХ – ХХІ ст., представлена «Записками українського 
самашедшого» Л. Костенко. Відтак зміст записок завжди є актуальним і 
віддзеркалює проблеми сучасності. 

Третій, національний, рівень осмислення жанру записок пов’язаний із 
ключовою постаттю нотаток – наратором. Встановлено, що в записках письменники 
відтворили в образах оповідачів схильність українців до індивідуалізму, 
самоізолювання, сповідальності, надмірної емоційності. Серед мотивів звернення до 
записок, з одного боку, відчуття самотності, покинутості, непотрібності, відчуження 
від родини, суспільства за соціальним статусом, національною належністю, 
культурно-освітнім рівнем; з іншого − усвідомлення історичної значущості 
написаного, адже життя індивіда часто пов’язане з важливими подіями, очевидцем 
яких він був, і тому в нього виникає потреба донести до сучасників і нащадків 
побачене, підкреслити роль пересічної людини в історії. 

Четвертий рівень, найбільш рухомий і відкритий для змін, репрезентують 
індивідуально-авторські модифікації записок, у яких варіюються жанрові ознаки, 
визначені на теоретичному, історико-літературному й національному рівнях. 

У підрозділі 1.3. «Етапи становлення жанру записок в українській 
літературі» простежено еволюцію записок, починаючи від періоду давньої 
української літератури та формування в ній системи жанрів. Серед оригінальних 
жанрових утворень того часу генетично найближчими до записок є ходіння – 
оповіді про паломництво мандрівників до «святої землі», для яких обов’язкові 
елементи: деталі подорожі, описи міст, зазначення вражень персонажа від 
побаченого, його роздуми про віру тощо. Найдавніший зразок цього жанру – «Житіє 
і ходіння Данила, Руської землі ігумена», яке вважають пам’яткою ХІІ ст. Жанр 
ходіння під впливом історичних умов згодом втратив свою релігійну спрямованість 
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і продовжив активно функціонувати як подорожня література. З особливостей 
давньоруських ходінь М. Прокоф’єв виокремлює особистий досвід письменника-
мандрівника як підґрунтя оповіді, відсутність вигадки й простоту викладу, 
поєднання завершених нарисів у цілісний твір за темпоральним або топографічним 
принципами. 

Н. Іванова акцентує на основних ознаках подорожніх записок ХІХ ст. – 
правдоподібності, документальності, фактографічності, генетично успадкованих від 
давньоруських ходінь, відзначає увагу письменників до географічних особливостей 
маршруту, природи місцевості, торгово-етнографічної специфіки життя населення; 
наявність автобіографізму пояснює тим, що автор і герой представлені однією 
особою. 

Записки як жанр сучасної літератури мають свого попередника – літописні 
твори. В. Шанюк звертає увагу на літописні записки П. Могили як приклад 
мемуарного монастирського епосу в українській літературі ХVІ – ХVІІ ст., що 
ґрунтуються на широкому фактичному матеріалі, відтворюють свідомість 
середньовічного українця, характеризуються використанням елементів 
психологічного аналізу поведінки персонажів. 

Кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст. ознаменувався становленням записок як жанру 
власне художньої літератури. Розвиток психологічної прози зумовив залучення 
документальних жанрів у структуру художнього твору з метою надання правдивості 
й реалістичності зображеним героям, обставинам і ситуаціям. Так, «Записки 
студента» Є. Гребінки є складним синтезом жанрів повісті й записок. Повість 
зумовлює ліризм оповіді, використання зображально-виражальних засобів, 
різноманітних композиційних прийомів (ретроспекції, ліричні відступи, роздуми); 
описи природи допомагають передати емоційний стан наратора, відтворити живу 
картину людської душі. Жанр записок позначився на формі оповіді в основній 
частині (нотатки з відносною регулярністю ведення, інколи з вкрапленнями 
епістолярію), використанні життєвого, подекуди й автобіографічного, фактажу. У 
романі Марка Вовчка «Записки причетника» жанр записок дозволяє авторові 
безпосередньо акцентувати увагу читача на відтворенні неприкрашеної вигадками 
історії тяжкого життя й поневірянь селян після скасування кріпацтва. Юнак-
причетник Тиміш, від імені якого ведеться оповідь у творі, є виразником авторських 
ідей, засуджує священнослужителів як визискувачів і гнобителів простого люду. 
Особливістю записок є залучення до наративу жанрових елементів народних казок, 
пісень, легенд, переказів, які переплітаються із правдивим показом життя селян, 
допомагають глибше проникнути в їхню психологію. Отже, еволюція жанру записок 
у ХІХ ст. визначена його переорієнтацією з документального на художнє 
відтворення дійсності. 

Другий розділ дисертації «Особливості жанру записок в українській 
літературі ХХ століття» складається з п’яти підрозділів. До аналізу залучено 
записки, в основу художнього світу яких покладено свідчення очевидців історичних 
подій та особисті враження автора від пережитого («Спогади учительки» 
У. Кравченко, «Записки полоненого» О. Кобця, «Записки солдата» І. Багмута, 
«Записки каторжанина» Є. Іваничука), а також твори, у яких використано жанрову 
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форму записок із метою інтимізації художнього наративу, розкриття внутрішнього 
світу оповідачів («Записки Кирпатого Мефістофеля» В. Винниченка, «Записки 
Тані М.» Г. Гордасевич, «Записки Білого Пташка» Г. Пагутяк). 

На початку ХХ ст. жанр записок в українській літературі багато в чому 
наслідує тенденції, що з’явилися наприкінці ХІХ ст.: сполучення психологізму з 
історизмом, перебування тексту на межі між белетристикою й документалістикою. 
У підрозділі 2.1. «Автобіографізм як жанрова домінанта записок Уляни Кравченко 
„Спогади учительки”» акцентовано на правдивому відтворенні внутрішнього світу 
головної героїні та специфіці її психологічного портрету. Прототипом оповідачки є 
сама авторка, протосюжетом – роки її першого досвіду вчителювання в місті Бібрка 
й селі Стоки. Автобіографізм виявляється, по-перше, у формі особистих записів; 
по-друге, у використанні інтроспекцій, ліричних вставок, глибокій емоційності й 
суб’єктивній оцінці зображеного, оскільки письменниця репрезентує власне бачення 
себе й свого оточення, культурного, соціального, національного контексту; по-третє, 
мовлення головної героїні в нотатках живе, індивідуалізоване, із виразним 
галицьким колоритним діалектом, специфічними граматичними формами. Записам 
притаманні уривчастість, частий асоціативний перехід думок оповідачки, що 
підкреслює природність і невимушеність записаного, проглядається подвійний 
ракурс сприйняття – минулий і теперішній (твір написаний через шість років після 
подій першого запису). Історико-культурним тлом у «Спогадах учительки» є 
складні умови національного буття під владою Австро-Угорщини. 

Жанр записок передбачає звернення до внутрішнього світу оповідача, його 
емоцій і думок, викликаних зовнішніми подразниками. Це не лише події 
повсякдення, значущі в житті окремої людини, але і явища історії, що впливають на 
долю всього суспільства. Підкреслена експресивність таких творів досягається, з 
одного боку, епічною монументальністю й панорамністю зображення, з іншого – 
точністю у відтворенні найменших подробиць, які залишаються поза увагою 
історичних документів. Саме інформаційно-насичений фактаж записок став 
об’єктом аналізу в підрозділі 2.2. «Факт як структурний елемент „Записок 
полоненого” Олекси Кобця та „Записок солдата” Івана Багмута». У творах 
зображено долю людини на тлі трагічних історичних подій (Першої і Другої 
світових воєн). Побачене й пережите спонукало О. Кобця до роздумів над 
проблемою «людина і війна» в романі «Записки полоненого». Автор висловлює 
антивоєнну, антропоцентричну позицію, зокрема в семантиці назви (полонений – 
той, що взятий у полон, не воює). Натомість у «Записках солдата» І. Багмута 
ключовою є ідея визволення рідної землі від загарбників. Досвід митців, спогади, 
факти особистої біографії й індивідуальний погляд на історію слугують 
реалістичним, достовірним матеріалом у моделюванні художнього світу й творенні 
я-концепції оповідачів. Факт, трансформований під впливом суб’єктивного бачення, 
перероджується в образ, отримує нове життя в художньому творі. 

Еволюція записок у національній літературі ХХ ст. зумовлена зверненням до 
жанрової системи часу. Симбіоз формально-змістових ознак записок із повістю як 
одним із найбільш репрезентативних жанрів середини ХХ ст. розглянуто в 
підрозділі 2.3. «Спогад як компонент внутрішньої архітектоніки „Записок 
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каторжанина” Євгена Іваничука». Твір представляє глибоко особисте осмислення 
теми репресій із залученням автобіографічного матеріалу як життєво достовірної 
основи зображеного. Особливістю індивідуально-авторської модифікації записок 
Є. Іваничука є ретроспективність, апелювання до пам’яті. Дві іпостасі наратора 
(юного Євгена й зрілого автора-оповідача) подають подвійне бачення пережитого. 
Сюжет «Записок каторжанина» побудований на «нанизуванні» асоціативно 
пов’язаних спогадів, які доповнюються роздумами й ліричними відступами, 
емоційно-оцінними судженнями, насиченими інформативними вставками. 
Превалювання художнього мислення над документальним відчувається в 
майстерному відтворенні письменником моделі радянського репресивно-
тоталітарного світоустрою й трагедії існування людини в ньому. «Записки 
каторжанина» – це повість-застереження, своєрідна компенсація Є. Іваничуком 
пережитих критичних фізичних і моральних принижень у сталінських таборах 
смерті. 

На початку другої половини ХХ ст. в жанрі записок домінує художнє 
мислення, а документалізм визначає поетикальну специфіку записок як 
белетризованого жанру. Водночас актуальними залишаються такі жанрові 
домінанти, як психологізація зображення дійсності та вираження внутрішнього світу 
особистості у формі я-нарації. У підрозділі 2.4 «Специфіка наративного 
розгортання внутрішньої події в „Записках Тані М.” Галини Гордасевич» 
акцентовано на психологічній події – основному елементі поетики твору. Образ 
нараторки вирізняється посиленою суб’єктивністю, емоційністю, сповідальністю, 
щирістю й відкритістю, оскільки предметом зображення в записах є досвід першого 
кохання. Нотатки героїні концентрують увагу читача на її внутрішньому світі, 
прихованому від інших персонажів, але відкритому реципієнтові, на динаміці думок 
і почуттів як результаті внутрішніх переживань. Психологічні події є ключовими 
моментами твору, зумовлюють рух і розвиток сюжету, виявляють суттєві риси 
світогляду й світосприйняття оповідачки. Завдяки формі записок у повісті розкрита 
ідея безглуздості й непотрібності жертви головної героїні в ім’я нерозділеного 
кохання. 

Наприкінці ХХ ст. жанр записок втрачає обов’язкову детермінованість 
історичними подіями та соціально-конкретним фактажем. Дійсність у творі 
репрезентована реципієнтові як художня умовність, яку необхідно дешифрувати 
через осмислення закладеного митцем культурного коду. Глибоко філософське, 
асоціативно-образне відтворення абсурду існування людини в країні з тоталітарним 
режимом представлене повістю «Записки Білого Пташка» Г. Пагутяк. У підрозділі 
2.5. «Жанровий симбіоз повісті та записок у тексті „Записок Білого Пташка” 
Галини Пагутяк» розкрито особливості твору, зумовлені триплановістю наративу: 
авторки в обрамленні, Білого Пташка й жінки в основній частині (розділи почергово 
складаються з їхніх нотаток). Три оповідачі є своєрідним відображенням 
внутрішнього «Я» письменниці, пережитого травматичного досвіду існування в 
радянському соціумі. Репрезентовані два типи світогляду – обмежений людський і 
вільний вищої істоти – увиразнюють контраст, що свідчить про нетривіальний 
погляд мисткині на життєві явища, порушені екзистенційні проблеми самотності, 
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відчуження, пам’яті (спогаду), абсурдності буття. Жанрова модифікація записок 
Г. Пагутяк полягає в поєднанні реального й фантастичного, свідомого й 
позасвідомого, новому рівні заглиблення в суб’єктивний внутрішній світ оповідачів. 

Отже, записки в ХХ ст. зберігають первісні ознаки (правдивість, 
достовірність, фактографічність зображеного, наявність автобіографічних 
елементів), і водночас у них чітко простежується посилення акцентів художності, 
симбіоз жанрової матриці записок із романом і повістю. 

Третій розділ дисертації «Модифікації записок як жанру української 
літератури на початку ХХІ століття» має три підрозділи. 

Підрозділ 3.1. «Жанрова своєрідність „Записок українського самашедшого” 
Ліни Костенко» присвячений розгляду жанрової специфіки твору в кількох 
аспектах. Перший – проблема визначення жанру як одна з найбільш дискусійних. 
Роман за формою нагадує давні хроніки та діарії (Г. Левченко), його називають 
романом-експериментом із поєднанням внутрішніх щоденників, новітнього 
літописання й публіцистики (Ю. Горблянський, М. Кульчицька), романом із 
провідними жанровими особливостями щоденників і нотаток (О. Галич), не 
«романною прозою» у класичному розумінні, адже насичений наративним ліризмом 
(К. Ісаєнко), відносять до постмодерного роману (Ю. Бідзіля). 

Л. Костенко подає художній матеріал саме як записки, виправдовуючи 
жанрову дефініцію в назві твору. У «Записках українського самашедшого» жанрові 
моделі роману, записок, щоденника, мемуарів, хроніки та сповіді, «травелогу душі», 
памфлету зазнають синкретизму. Панорамна картина сучасної дійсності з глибоким 
викриттям найактуальніших проблем буття як окремо взятої людини, так і всього 
суспільства вказують на романний жанр. Роман у формі записок передбачає 
своєрідний тип головного героя-оповідача, який ставить собі за мету ведення 
нотаток для фіксації подій в особистому житті, країні, усьому світі. Записи 
українського «самашедшого» претендують на новітній діаріуш людства в 
індивідуальній інтерпретації. Але головний герой не в змозі осягнути потік 
щоденних новин, тому ведення нотаток перетворюється на «мандрування» 
простором існуючих носіїв інформації, що нагадує своєрідний «травелог душі». 
Розрізнені просторово й тематично, але пов’язані хронікально події асоціативно 
поєднуються спільною ідеєю викриття світових абсурдів і симулякрів, складаються 
в цілісний світ-реальність через осмислення їх наратором. У записах оповідач 
прагне хоча б пунктирно окреслити власну систему цінностей і життєвих орієнтирів, 
але відчуження між ним і його оточенням із кожним днем поглиблюється й посилює 
потребу в автокомунікації з власним «Я», самоідентифікації через письмо. 
Л. Костенко поєднує в «Записках українського самашедшого» фактографічність, 
інформативність і публіцистичність викладу із зображенням внутрішнього світу 
людини через думки, емоції, почуття, що надає нотаткам ознак сповідальності, 
ліричності, рефлексивності. 

Другим аспектом є простеження жанрового діалогу роману Л. Костенко з 
повістю М. Гоголя «Записки божевільного» та однойменним твором Л. Толстого. 
Заголовок «Записок українського самашедшого» як інтертекстуальний маркер 
активізує міжтекстову комунікацію творів, які репрезентують дискурс божевілля в 
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художній літературі. Форма записок дала можливість авторам глибше розкрити 
психологію головних героїв, відтворити сукупність думок і почуттів, притаманних 
людині в стані балансування на межі між свідомістю та божевіллям. Якщо головні 
герої повістей М. Гоголя та Л. Толстого є прикладом осмислення деструктивного 
дискурсу божевілля, коріння якого – у мікросвіті самих оповідачів, протиріччях 
їхніх характерів та світоглядів, то Л. Костенко інтерпретує тему «самашествія» як 
наслідок тиску на особистість глобалізованого й сповненого світових абсурдів 
сучасного життя. Роль назви роману «Записки українського самашедшого» полягає 
в налаштуванні читацької рецепції. Заголовне словосполучення є складним 
метафоричним виразом, компонентний аналіз якого вказує на такі ознаки поетики 
твору: 1) використання письменницею записок як форми оповіді, покликаної цілісно 
розкрити творчий задум; 2) лексема «самашедший» акцентує на духовному стані 
оповідача; 3) означуване слово «український» вказує на локальну визначеність 
зображених подій і реалій у творі, національну ідентифікацію наратора, що є 
підсилювальним фактором багатьох проблем, порушених у творі. 

Третім чинником жанрової особливості аналізованого роману є необарокова 
домінанта, яка простежується у світовідчутті головного героя (актуалізація мотивів 
місця людини у світі, остаточної мети життя, свободи волі й міри відповідальності 
за свої вчинки, використання оновленого сковородинсько-гоголівського мотиву 
мандрування «інформаційним полем», як пошуку істини); жанровому синкретизмі, 
калейдоскопічності викладу, гротескності як відчутті несправжності, театральності 
сучасного буття, наскрізній іронії, яка, мов «фільтр» у свідомості наратора, 
пом’якшує психологічну напругу від трагізму, катастрофізму й абсурдності 
дійсності. Алегорії, метафори, порівняння, гіперболи, антитези та інші засоби 
асоціативного зображення подій у романі створюють ефект ускладненості 
(наростання) змісту, підтекстовості, зумовлюють експресивність та емоційність 
викладу. 

Четвертий аспект – метафоричне сприйняття дійсності оповідачем. Метафори 
у «Записках українського самашедшого» Л. Костенко акумулюють викривальний, 
іронічний, саркастичний, драматичний пафос осмислення сучасності. Залежно від 
думок наратора змінюється й емоційна тональність твору, семантика лексем, 
залучених до творення метафоричного виразу. Концептуальним ядром більшості 
метафор є слова «інформація», «історія», «політика», «суспільство», які 
представляють цілісну світоглядну систему оповідача й водночас апелюють до 
особистого досвіду читача у сприйнятті нехудожньої реальності. Відтак метафора 
виступає своєрідним «замінником» факту в поетикальній системі жанрових ознак 
записок. 

У підрозділі 3.2. «Жанрове новаторство записок Юрія Винничука: радянські 
реалії в „Записках пройдисвіта”» наголошено на жанрових пошуках автора для 
зображення пригодницьких історій із власного життєвого досвіду. Ю. Винничук 
протягом тривалого часу виношував задум написати «Записки пройдисвіта». У 
2010 р. уривки з цього твору, опубліковані в декількох періодичних виданнях, 
склали єдину книгу оповідань «Груші в тісті». Записками їх можна назвати лише 
умовно, зважаючи на оповідний прийом я-нарації, суб’єктивізм оповіді, критичність 
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світосприйняття, думок, оцінок головного героя, індивідуалізацію його мовлення 
(насиченість діалектизмами, виразами молодіжного сленгу, інколи ненормативної 
лексики). Переважна більшість оповідань сприймаються як самостійні твори, 
пов’язані провідним образом наратора, прототипом якого є сам автор. 
Використовуючи маску пройдисвіта, Ю. Винничук викриває негативні реалії 
радянської доби, подає спогади про веселе, сповнене містифікацій, жартівливих 
пригод студентське життя, службу в армії тощо. Записки були жанром «серйозної» 
літератури, оскільки їх автори висловлювали своє ставлення до актуальних питань 
сьогодення, однак Ю. Винничук використовує їх радше як наративний прийом, а не 
модель художнього твору. 

Відродження традиції національного жанру поезії у прозі в синтезі з жанром 
записок досліджено в підрозділі 3.3. «„Реінкарнація” національного жанру в 
„Записках на зап’ястях” Лесі Воронюк». Своєрідність жанрової природи твору 
полягає в композиційному поділі на 101 записку, які розкривають внутрішню 
біографію авторки – потік думок, асоціацій, імпресій, рефлексій, відображають шлях 
самоаналізу, саморепрезентації у слові. Художні записки «народилися» зі 
спонтанних щоденних нотаток (на чому акцентує жанрова дефініція в назві), 
пов’язані зі звичкою писати на зап’ястях, що в контексті твору набуває 
символічного значення. Посилення в записках ліризму детермінує настроєвість, 
емоційність нотаток, заміну подієвості наскрізними мотивами (пошуку, чекання, 
віри, любові). Обсяг записок різний: від одного слова, одного речення до кількох 
сторінок. Відсутність темпоральної конкретики через важливість у творі концепції 
існування в емоціях, а не в часі, загострює увагу на семантично й асоціативно 
містких заголовках-метафорах до кожного запису. «Записки на зап’ястях» – 
багатоаспектний і різновекторний твір, приклад сучасної філософської прози, у якій 
порушені актуальні екзистенційні проблеми покоління письменниці – української 
пострадянської молоді, яка має активну громадську позицію, прагне до пошуку й 
творчої реалізації в сучасному світі. 

У Висновках дисертації узагальнено результати дослідження. 
Записки як жанр в українській літературі сформувалися на перетині 

документального й художнього письма. Це визначає їхні специфічні жанрові 
домінанти та вектори еволюції впродовж останніх століть, що співвідноситься в 
сучасному письменстві з тенденцією до залучення жанрів літератури факту в царину 
функціонування художнього слова. У процесі літературної обробки записки активно 
синтезуються з оповіданням, повістю, романом, поезією у прозі, отримуючи 
композиційну й сюжетну завершеність, організовану образну систему. Записки 
тяжіють до цілісного відтворення картини світу через сприйняття оповідача, з 
притаманною низкою специфічних жанрових ознак: форма особистих записів без 
обов’язкового датування; оповідь від першої особи; акцент на я-концепції як 
організуючому змістовому факторі; жанровий маркер «записки» в назві, 
підзаголовку чи тексті твору; органічне поєднання інформаційного фактажу з 
прерогативою художності над документальністю; тяжіння до синтезу з жанрами 
художньої літератури; мотиви ведення оповідачем записок як утвердження в 
писаному слові індивідуального погляду особистості на світ. 
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В історії формування записок як літературного жанру простежується 
генетичний зв’язок із давньоруськими ходіннями, подорожніми й літописними 
записками. Із появою в ХІХ ст. художніх «Записок студента» Є. Гребінки й 
«Записок причетника» Марка Вовчка жанр якісно змінює вектор розвитку. У творі 
Є. Гребінки поєднано записки й повість зі складною композицією: обрамлення й 
основна частина (нотатки Якова Петровича), двоплановість наративу, правдивість і 
психологізм зображення, містифікований образ головного героя, наявність 
автобіографічних елементів із життя письменника. У романі Марка Вовчка «Записки 
причетника» відтворено правдиву історію тяжкого життя селян після скасування 
кріпацтва. Специфічною ознакою записок є вкраплення фольклорних жанрів, за 
допомогою яких наратор глибше розкриває народну душу, характер, морально-
етичні норми поведінки. 

У ХХ ст. жанр записок активізується у творчості У. Кравченко, 
В. Винниченка, О. Кобця, І. Багмута, Є. Іваничука, Г. Гордасевич, Г. Пагутяк. 
Запискам цього періоду притаманний автобіографізм, адже нерідко прототипом 
оповідача є сам письменник, а протосюжетом – певний період із його життя, що 
яскраво представлено в «Спогадах учительки» У. Кравченко, «Записках 
полоненого» О. Кобця, «Записках солдата» І. Багмута, «Записках каторжанина» 
Є. Іваничука. Наратив, насичений автобіографічними подробицями, набуває таких 
специфічних рис, як ретроспективність, сповідальність, посилена емоційність, 
психологізація образу оповідача з акцентом на внутрішньому переживанні подій. 

Історичні реалії ХХ ст. (Перша і Друга світові війни, репресії сталінського 
тоталітарного режиму) є достовірним і ґрунтовним інформаційним фактажем 
«Записок полоненого» О. Кобця, «Записок солдата» І. Багмута й «Записок 
каторжанина» Є. Іваничука. Автори подають водночас узагальнений та 
індивідуальний погляди на національну й світову історію як частину їхніх 
особистих спогадів, складного життєвого досвіду. Крім того, при написанні записок 
митці звертаються до пам’яті, переосмислюють події минулого з позицій сучасного, 
відтак конструюють внутрішню архітектоніку твору як асоціативну низку спогадів 
(«Записки каторжанина» Є. Іваничука). Подвійна перспектива бачення пережитого 
детермінує співіснування двох іпостасей наратора в тексті. Поєднання минулого й 
теперішнього, фактів індивідуальної біографії з масштабними історичними подіями 
сприяє цілісному відтворенню в записках моделі світу й місця людини в ньому. 

Друга половина ХХ ст. репрезентована художніми «Записками Тані М.» 
Г. Гордасевич і «Записками Білого Пташка» Г. Пагутяк. У першому творі особисте 
життя головної героїні відкрите для споглядання реципієнтові, а особливість 
наративу зумовлена важливою роллю внутрішньої події, яка визначає суб’єктивне 
сприйняття дійсності, динаміку змін характеру й світогляду оповідачки. 
Своєрідність «Записок Білого Пташка» Г. Пагутяк полягає у триплановості наративу 
(автор в обрамленні, жінка й Білий Пташок в основній частині), поєднанні реального 
й фантастичного, свідомого й позасвідомого, осмисленні екзистенційних проблем 
самотності, відчуження, пам’яті (спогаду), абсурдності буття людини. 

Отже, у ХХ ст. письменники неодноразово використовували записки для 
конструювання художньої картини світу у творах. Цей жанр є пластичним, 
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відкритим для перетворень, зберігаючи первісні ознаки (автобіографічність, 
достовірність, фактографічність зображеного), засвідчує подальшу еволюцію й 
посилення художніх домінант. 

Початок ХХІ ст. увиразнюється продуктивним функціонуванням жанру 
записок у творчості Ю. Винничука, Л. Костенко, О. Горобця, Л. Воронюк, 
А. Лопати, подальшою еволюцією в індивідуально-авторських модифікаціях. 
«Записки українського самашедшого» Л. Костенко є унікальним синкретичним 
злиттям у записках жанрових моделей роману, щоденника, мемуарів, сповіді, 
хроніки, «травелогу душі», памфлету, елементів епістолярію. Письменниця 
наповнює записки алюзіями, ремінісценціями, цитатами із творів М. Гоголя та 
інших авторів, глибокою асоціативною образністю з виразними зображально-
виражальними засобами, утворюючи культурний діалог із попередніми століттями. 
Важливе значення має назва роману як інтертекстуальний маркер, що актуалізує 
жанрову міжтекстову взаємодію з повістю «Записки божевільного» М. Гоголя та 
однойменним твором Л. Толстого. Авторка осучаснює дискурс божевілля й 
абсурдності навколишньої дійсності, розширює проблемне й ідейне навантаження, 
образну й сюжетну структуру, інтерпретує тему «самашествія» як наслідок тиску на 
особистість глобалізованого й сповненого світових абсурдів сучасного життя. 
Поетика заголовного коду «Записок українського самашедшого» концентрує 
глибину осмислення психологічного стану пересічного українця-інтелігента, 
патріота, умови існування якого в духовному й матеріальному просторі України та 
світу призводять до внутрішньої еміграції, відчуження, самотності та нерозуміння 
суспільством. У назву винесені ключові ідейні, смислові та семантичні домінанти, 
які розкривають світовідчуття головного героя: тяжіння до автокомунікації з 
власним «Я» через написання записок; національна самоідентифікація; оцінка 
внутрішнього стану. Жанрово-стильова специфіка роману пов’язана з необароковою 
домінантою й конкретизується, зокрема, у метафоричності оповіді як особливості 
душевної організації наратора, визначає ускладненість, підтекстовість та 
експресивність змісту записів. 

Автобіографічні «Записки пройдисвіта» Ю. Винничука й «Записки на 
зап’ястях» Л. Воронюк демонструють можливості синтезу записок із циклом 
оповідань, а також поезією у прозі. У першому випадку записки набувають змістової 
завершеності й можуть сприйматися як окремі твори. Але пов’язані смисловою 
віссю – образом оповідача – й укладені за хронологією в єдиний сюжет, вони 
утворюють цілісну книгу спогадів, неординарних життєвих історій автора, який для 
довершення мистецького задуму «одягає» маску пройдисвіта. У другому випадку 
(«Записки на зап’ястях» Л. Воронюк) представлено сміливий авторський 
експеримент, абсолютно новий і потенційно продуктивний у національній 
літературі жанровий сплав записок із поезією у прозі. Розгортання внутрішньої 
біографії оповідачки як варіації мотивів пошуку, чекання, віри, любові, поглиблює 
емоційність і настроєвість, асоціативність образного сприйняття світу. 

Отже, у дослідженні з’ясовано, що записки є продуктивним жанровим 
різновидом української прози ХХ – початку ХХІ ст., у якому за порівняно 
нетривалий період функціонування в художній літературі викристалізувалися як 
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основні жанрові властивості, так і низка ознак, зумовлених специфікою 
індивідуально-авторських модифікацій. Еволюція жанрової природи записок 
утверджує їхнє становлення в національному історико-літературному процесі. 
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АНОТАЦІЇ 
 

Шахова К. І. Записки як жанровий різновид української прози ХХ – 
початку ХХІ століть: еволюція, специфіка. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 
спеціальності 10.01.01 – українська література. – Київський університет імені 
Бориса Грінченка, Київ, 2015. 

У дисертації проаналізовано жанр записок в історико-літературному контексті 
ХХ – початку ХХІ ст. у творчості українських письменників. Розглянуто етапи 
становлення жанру записок у національній літературі, визначено вектори розвитку й 
змін їхніх жанрових домінант. Уперше здійснено цілісне дослідження жанрової 
специфіки записок на загальнотеоретичному, історичному, національному рівнях, 
з’ясовано їхні первинні (основні) та вторинні (індивідуально-авторські) жанрові 
ознаки. 

У дослідженні визначено, що записки як жанр сформувалися на перетині 
документального й художнього письма та еволюціонували впродовж останніх 
століть. Запискам притаманні автобіографічність, фактографічність, достовірність 
зображення, синтез з іншими художніми жанрами (оповіданням, повістю, романом, 
поезією у прозі), що зумовлює композиційну й сюжетну завершеність, організовану 
образну систему. У процесі функціонування записок спостерігається посилення 
художніх домінант, що засвідчує подальшу еволюцію й оновлення жанру в 
національній літературі. 

Ключові слова: записки, жанр, модифікація, жанровий синтез, 
автобіографізм, факт, спогад, внутрішня подія, оповідач, я-нарація.  
 

Шахова К. И. Записки как жанровая разновидность украинской прозы 
ХХ – начала XXI веков: эволюция, специфика. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.01.01 – украинская литература. – Киевский университет имени 
Бориса Гринченко, Киев, 2015. 

В диссертации проанализирован жанр записок в историко-литературном 
контексте ХХ – начала XXI века в творчестве украинских писателей. Рассмотрены 
этапы становления жанра записок в национальной литературе, отмечены векторы 
развития и изменений их жанровых доминант. Впервые осуществлено целостное 
исследование жанровой специфики записок на общетеоретическом, историческом, 
национальном уровнях, выяснены их первичные (основные) и вторичные 
(индивидуально-авторские) жанровые признаки. 

В исследовании определено, что записки как жанр сформировались на 
пересечении документального и художественного письма и эволюционировали на 
протяжении последних веков. Запискам присущи автобиографичность, 
фактографичность, достоверность изображения, синтез с другими художественными 
жанрами (рассказом, повестью, романом, поэзией в прозе), который определяет 
композиционную и сюжетную завершенность, организованную образную систему. 
В процессе функционирования записок наблюдается усиление художественных 
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доминант, что свидетельствует о дальнейшей эволюции и обновлении этого жанра в 
национальной литературе. 

Ключевые слова: записки, жанр, модификация, жанровый синтез, 
автобиографизм, факт, воспоминание, внутреннее событие, рассказчик, я-нарация. 

 
Shakhova K. I. Notes as the Ukrainian prose genre variety of XX – 

XXI centuries: evolution, specificity. – Manuscript. 
Thesis for candidate degree in Philology, specialization 10.01.01 – Ukrainian 

Literature. – Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, 2015. 
The scientific research analyzes the notes genre in historical and literary context of 

XX – XXI century in the Ukrainian writers works. The thesis also retraces the notes genre 
forming stages in national literature, defines vectors of genre nature development and 
changes. The first complete study of notes genre specific on theoretical, historical, national 
levels. Notes genre modifications in XX – beginning of XXI century were thoroughly 
considered; primary (main) and secondary (individual authors) genre features were 
analyzed. 

The notes as a genre at the intersection of documentary and artistic writing were 
formed. Intermediate position determines its specific dominant and vectors of genre 
evolution over the past centuries. At the present stage note’s development relates with a 
tendency to attract the non-fiction genres in artistic sphere functioning. During the literary 
processing notes fill in genre lacunas through active synthesis of story, novel, poetry in 
prose, getting compositional and plot completeness, organized image system. Notes aspire 
to holistic and pervasive reproduce of worldview through the narrator’s perception. 
Despite the lack of clear canonical form, it is characterized by specific genre features, for 
example: a form of personal records; optional dating; self-narration and self-conception as 
factors of content organizing; «notes» genre marker in the title, subtitle or text etc. 

Notes genesis history as the literary genre is gradual evolution of documentary 
dominant to artistic. Writers often used the notes for projection of their artistic worldview 
in the XX century (U. Kravchenko, V. Vynnychenko, O. Kobets’, I. Bagmut, 
Ye. Ivanychuk, H. Hordasevych, H. Pahutiak). This genre was malleable, opened to 
change, on the one hand, retained the original features (autobiographism, authenticity, 
factuality of shown), because writer’s experience, memories, facts of personal biography 
and subjective view of history serve as realistic, authentic material in modeling of art 
world and creation of narrator’s self-conception; on the other hand, it testifies enforcement 
and strengthening of art dominant (an important role of psychological event in narrative, 
memory as part of work internal architectonics etc.). 

At the beginning of XXI century notes genre demonstrates the possibility of 
synthesis with short stories cycle («Adventurer’s notes» by Yu. Vynnychuk) and poetry in 
prose («Wrists notes» by L. Voroniuk). «Ukrainian samashedshyy notes» by L. Kostenko 
represents a unique syncretic fusion in notes the genre models of novel, diary, memoires, 
confession, chronicles, «travel of soul», pamphlet, epistolary elements. Intertextual marker 
in the title updates genre interaction between M. Hohol’s story «Madman’s notes» and 
eponymous writing by L. Tolstoy in aspect of understanding the discourse of madness and 
absurd reality. Novel’s genre-style specificity depends on neobaroque dominant and 



18 
 
specifies, for example, in metaphorical narrative as narrator’s internal psychic organization 
features, determines complexity, subtext and expressiveness content of notes. 

Therefore, the research has found out that the note is a productive genre variety of 
Ukrainian prose in XX – XXI centuries, which crystallized the main genre properties and 
the features, that due by individual-author modifications on comparatively short period of 
functioning in artistic literature. The gradual genre evolution of notes establishes its 
formation in historical and literary process and reveals future prospects of genre 
innovations in the national literature. 

Key words: notes, genre, modification, genre synthesis, autobiographism, fact, 
memory, internal event, narrator, self-narration. 


