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ІМАГОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ В ЛІТЕРАТУРІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА
ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНСЬКОГО ЗАРУБІЖЖЯ ХХ СТ.
IMAGOLOGICAL MODELS IN THE CHILDREN’S LITERATURE OF
UKRAINIAN WRITERS ABROAD IN THE 20TH CENTURY
Ця стаття продовжує цикл публікацій автора, присвячених літературі
для дітей та юнацтва української діаспори ХХ століття, та є частиною більш
широкого дослідження. Стаття ґрунтується на трьох проблемних вузлах.
Перший аспект зосереджений на моделях негативного вияву Чужого у творах
для дітей та юнацтва письменників української діаспори. Тут розкриття
гетеро-образу пов’язано з викриттям тоталітаризму, фашизму, расизму,
колоніалізму. Другий момент спрямований на розкриття інонаціональних
культур, що визначало позитивні вияви Чужого. Це стало своєрідною
спробою письменників української діаспори надати голосу тим культурам,
що під впливом імперій приречені на мовчання. Третій мотив пов'язаний з
осмисленням амбівалентності досвіду Чужого до культури Свого, у цьому
випадку українського. Тут простір Чужого освоювався, наповнювався
українським змістом.
Ключові слова: імагологічна модель, література для дітей та юнацтва,
українська діаспора.
This article continues author’s cycle of papers, dealing with the Ukrainian
Diaspora children’s literature of the 20 th century, and is a part of more extensive
research. The article is based on three problem keynotes.
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The first aspect focuses on the models of the negative expression of the
Other in the works for children and youth of Ukrainian Diaspora writers. Here, the
discovery of the hetero-image is linked to exposing totalitarianism, Nazism,
racism, colonialism.
The purpose of the second point is the discovery of foreign national cultures
which designated positive expression of the Other. It became a kind of attempt by
Ukrainian Diaspora writers to give a voice to those cultures that are doomed to
silence under the influence of the empires.
The third motive is related to understanding the ambivalence of the Other’s
experience towards the culture of the Self, in this case, the Ukrainian one. Here,
the space of the Other was being mastered, was filled with Ukrainian content.
Different imagological models actualized in the works for children by the
Ukrainian Diaspora writers are the result of aesthetic comprehending the foreign
environment by expatriates from Ukraine. Things the Ukrainian Diaspora writers
believed to be threatening to the Ukrainian identity, were assessed as dangerous,
and exposed. Where the culture of emigrants was supported, in particular through
the state policy of countries such as Canada and the United States of America, the
space of the Other was filled with Ukrainian content.
Key words: imagological model, children’s literature, Ukrainian Diaspora.
Література для дітей та юнацтва української діаспори ХХ століття
прикметна не лише своїм національно-патріотичним сенсом. Поряд із
національними проблемами в ній осмислюються й такі, що відкривають
культуру та цінності Чужого. У наш час, коли розвінчуються радянські міфи,
руйнуються стереотипи, здійснюється переоцінка цінностей та формується
українська ідентичність, осмислення різних культурних досвідів як ніколи є
актуальним. У такому плані література для дітей та юнацтва української
діаспори, на наш погляд, яскраво репрезентує кілька позицій щодо досвіду,
відмінного від українського. Осмислення цих досвідів і юним читачем, і
науковцями розуміємо як такі, що є на часі.
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Розгляду різноманітній семантиці Чужого, що умовно означуємо в
«імагологічних моделях», присвячена ця стаття. Її науково-теоретичною
основою стали праці українських та зарубіжних учених з імагології –
В. Будного та М. Ільницького [1], Х. Дизеринка [7], Д. Наливайка [5], з яких
запозичуємо такі категорії як «гетеро-образ» та «авто-образ», а також
дослідження з проблематики Чужого, зокрема філософів Б. Вальденфельса
[2], Е. Левінаса [4], літературознавців А. Ф’юта [6] та ін., що торкаються як
ідентифікації топосів Іншого, так й осмислення питань відповідальності,
турботи,

взаємоповаги

тощо.

Такі

акценти

на

етичній

складовій

проблематики Чужого в інтерпретації «дитячої літератури» зумовлені власне
її специфікою, для якої притаманно поєднання естетичного та виховного
начал.
Доцільність застосування категорії «імагологічна модель» стосовно
літератури

для

дітей

та

юнацтва

української

діаспори

зумовлено

неоднорідним розумінням поняття Чужого в цій літературі. В імагологічних
моделях письменники української діаспори втілювали різноманітні образи
Чужого: і ворожі, небезпечні, і близькі. У такий спосіб, митці в дитячих
творах окреслили, з одного боку, колоніальний дискурс, ідентифікуючи
образ ворожого. А водночас, розкрили культурний досвід, засвоєний у
країнах нового поселення українців, що залишив слід у творах для дітей та
юнацтва.
Рецепції письменників української діаспори образу Чужого окреслили в
літературі для дітей та юнацтва два вияви гетеро-образу: негативний та
позитивний. Зокрема, Чужим є Інший як іноземець, інонаціональна культура
якого описується (Австралія, Бразилія, Канада, США); Чужий у виразах
концепту «Вільний Світ» стає одночасно близьким, через якого відбувається
пошук культурної ідентичності;

чужою, «не-своєю» оцінювалися

як

«совєтська» Україна, так і нові поселення у формі топосу «чужина»; Чужим
як ворожим осмислювалися «тоталітарні цивілізації» (комунізм і фашизм),
небезпечним – надмірне захоплення чужою культурою, що спричинює
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денаціоналізацію та асиміляцію, загрозливим – європейські колонізатори та
імперії [3, 346].
Імагологічні моделі негативного вияву Чужого у творах для дітей та
юнацтва

письменників

української

діаспори

пов’язані

з

викриттям

тоталітаризму, фашизму, а також панівних ідеологій расизму й колонізації.
Адже, за слушним спостереженням А. Ф’юта, «Іншим можуть бути як
близькі чи далекі культури, старі й нові цивілізації, віддалені континенти, так
і дружні чи недружні політичні системи» [6, 9]. Зокрема, критика
«тоталітарних цивілізацій» представлена в повістях про Голодомор-33
Л. Бризгун-Шанти «Чорні хмари над золотистим полем», Ольги Мак
«Каміння під косою». Тут тоталітаризм відкривається як геноцидна та
ворожа ідеологія для українців. Імперський дискурс, як його визначають
українські письменниці, характеризується такими елементами: експлуатація,
централізація,

абсолютність

влади,

нищення

духовної

культури,

насаджування чужорідного. У своїх творах мисткині проводять ідею, що
деструктивні процеси тоталітарної епохи є смертельними для національної
ідентичності та історичної пам’яті українців, оскільки національне начало не
вписувалося в картину тоталітарного світу. Привертаючи увагу світової
спільноти до національної травми українців, письменники-емігранти не лише
в такий спосіб стверджували культурну ідентичність, а й прагнули нагадати
суспільству

про

неприпустимість

нищення

будь-якого

народу

через

зверхність однієї культури над іншою та імперські зазіхання. А водночас
піднімали

питання

про

мовчання,

замовчування,

байдужість

та

відповідальність перед «обличчям Іншого» (Е. Левінас).
Ці ідеї продовжуються у творах для дітей та юнацтва, присвячених
подіям

Другої

світової

війни.

В

оповіданнях

Івана

Боднарчука

(«Колисаночка», «У новій Говерлі»), Б.-Б. Федчука («Ганя»), О. Цегельської
«Петрусева повість» та ін.) відтворено поколіннєвий досвід про війну,
окупацію, втрачене дитинство, митарство, фізичне, духовне й ментальне
нищення вигнанців з України. Тому поряд з образом ворога, що має різні
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іпостасі, розгортаються страждальні типажі – біженці, жертви, сироти. В
етичному плані автори творів для дітей та юнацтва ідентифікують Чужого як
небезпечне, окупанта, що нищить ідентичність українців. Такий окупант для
українських діаспорних письменників має дві іпостасі – «гітлерівська
Німеччина» та «совєтська влада». Обидві названі імперіями, що розглядали
Україну як колонію. Але водночас митці у своїх «дитячих» творах ставлять
проблеми терпимості та підтримки як цінності багатокультурного простору.
Крім українського контексту, проблематика Чужого як небезпечного
представлена в нарисовій літературі П. Вакуленка «Папуа Нова Гвінея»,
Леоніда Полтави «Каарам-Тамо – людина з місяця», Дмитра Чуба «З
новогвінейських вражень» та трилогії Ольги Мак «Бог вогню», у яких
викриваються расизм та колоніалізм.Тут же письменники зосереджуються на
розкритті інонаціональних культур – корінних народів Нової Гвінеї та
Бразилії. Ці гетеро-образи є позитивним виявом фігури Чужого, відкриття
культури якого осмислюється як близьке. У такий спосіб письменники
української діаспори надали голосу тим культурам, що під впливом імперій
приречені на мовчання. Образи аборигенів та індіанців ставали основою для
авторських рефлексій про розуміння, відповідальність, співіснування різних
культур. Таким чином, за ідеєю Е. Левінаса про «обличчя Іншого», у цих
творах представлено два види відносин «між-нами»: з одного боку, через
засудження тотальності «Ми», що стирає іншість, але, з іншого боку, йдеться
про жертовність задля Іншого, перед яким береться відповідальність.
Етичним імперативом тут стає голос совісті у взаєминах з Іншим.
Амбівалентність Чужого розкривається в імагологічних моделях,
представлених у літературі для дітей та юнацтва письменників української
діаспори американської та канадської гілки. Як писав про двоїстість досвіду
Чужого Б. Вальденфельс: «Він є загрозливим, оскільки Чуже конкурує зі
Своїм, загрожує підкорити його; привабливим – тому, що Чуже збуджує
можливості, які тією чи іншою мірою є виключеними порядками власного
життя» [2, 35]. У своїх творах для дітей та юнацтва Т. Білецька «Бабунина
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казка», Іван Боднарчук «Олесів іспит», «У дорозі життя», «Михасева зустріч
з Канадою», Леонід Полтава «Малий індіянин», Ганна Черінь «Листування»
небезпеки Чужого зображували через надмірне захоплення культурою
Чужого, але водночас його творчі стимули пов’язували з образом «Вільного
Світу» як універсальної моделі існування української спільноти в чужому
середовищі.
Образи Канади й США постають у творах митців постають як країни
вільних можливостей, тому уособлюють «нову прибрану батьківщину». Тут
простори Чужого наповнені українським змістом: створюються школи,
розбудовуються

церкви

та

різні

інституції,

здійснюється

підтримка

української культури, звичаїв та мови в побуті. У такий спосіб митці
втілювали художні моделі реалізації спілкування носіїв різних культур –
української та американської і канадської.
Осмислення образів інших культур і народів у творчості письменників
української діаспори часто проектувалося на Україну. У цьому контексті
слушними є міркування Х. Дизеринка про взаємопов’язаність гетеро-образу
та авто-образу, що за вченим означає таке: кожен «образ іншої землі»
базується на образах власної країни, незалежно від того, чи це декларується
прямо, чи представляється латентно [7]. Власне у творах дитячої діаспорної
літератури розкриваються різні ролі українців на чужині та серед чужих. Це і
біженець, або експатріант із рідного краю, маргінал й асимілянт як на
Батьківщині, так і в зарубіжжі, а також партнер діалогу – образ, що визначав
естетичний ідеал багатьох митців українського зарубіжжя ХХ століття, які
прагнули бачити українців як сильну націю, а Україну – рівноправною у
міжкультурній комунікації. Тож шанувати інших, спробувати зрозуміти
досвід відмінного, дослухатися один до одного – такий етичний сенс
закладений зокрема в перекладних творах для дітей та юнацтва.
Саме в перекладній літературі для дітей та юнацтва можна простежити
«злиття горизонтів» українського досвіду та інших культурних спільнот.
Письменники через переклади творів Ф. Г. Бернет, Л. Буссенара, О. Вайлда,
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Р. Кіплінга, Д. Г. Мукерджі та ін., відкривали власне український шлях
вибудовування ідеї солідарності як розуміння відмінного досвіду та
відповідальності за Іншого.
Коротко підсумуємо. Різні імагологічні моделі, що втілені у творах для
дітей письменників української діаспори, є результатом естетичного
осмислення чужорідного середовища вигнанців з України. Тому ці моделі
мають як негативні, так і позитивні вияви в оцінках образу Чужого. Такі
позиції подано через позиції культури Свого, у цьому випадку українського.
Те, що, на думку письменників української діаспори, є загрозливим для
української ідентичності – отримувала оцінок небезпечного й викривалося;
там,

де

культура

емігрантів

підтримувалася,

зокрема,

в

позиціях

письменників-емігрантів, через державну політику в країнах Канади й США,
простір Чужого освоювався, наповнювався українським змістом.
Серед перспективних напрямків дослідження української діаспорної
літератури для дітей та юнацтва можна окреслити типологічне зіставлення
способів зображення образів Чужого в еміграційній дитячій літературі різних
народів, націй, культур.
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