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У  статті порушено проблему вивчення української діаспорної літератури, визначено проблемно- 

тематичні особливості збірки Докії Гуменної «Внуки столітнього запорожця», детально проаналізовано 
новелу «Внуки столітнього запорожця».

Зауважено, що важливу роль у  популяризації художньої літератури митців екзилу відіграє 
електронна бібліотека Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного 
університету (Запоріжжя) (diasporiana.org.ua.). Завдячуючи їй, український читач має можливість 
познайомитися зі збіркою оповідань письменниці Докії Гуменної «Внуки столітнього запорожця», у  якій 
розповідається про життя земляків-вигнанців у  США.

У  своїй книзі письменниця наголосила на проблемі збереження національної ідентичності людей в 
еміграції. Зокрема, пригодницька новела «Внуки столітнього запорожця» переконує в тому, що той народ, 
який мав славне козацьке минуле, не може бути позбавлений держави. Оповідаючи про долю отамана 
Якова Шепеля, котрий виборював право України на державність на початку X X  ст., Д. Гуменна робить 
наголос на тому, що любов до рідної землі, захист її свободи виплекало в героя його оточення — предки- 
козаки. Ідеї героя успадкували українці з діаспори. У  такий спосіб авторка стверджує, що національний 
генетичний код не руйнує розрив з батьківщиною, його нищить байдужість до долі своєї землі.
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спадкоємності національних традицій, проблема історичної пам ’яті, Яків Шепель, художньо- 
публіцистичний стиль.

На думку Вал. Шевчука, наша культура у вирі 
еміграційних процесів загубила безповоротно 
значну кількість художніх, публіцистичних,
політичних та інших видань наших 
співвітчизників [7]. Однак те, що вціліло, було 
оприлюднено в зарубіжних виданнях, чекає на 
фаховий аналіз. Сучасне українське 
літературознавство крок за кроком осмислює 
художні твори, написані за межами батьківщини.
Мистецька спадщина діаспори наразі знаходить 
своє місце серед набутків материкового красного 
письменства. Проте стверджувати, що процес 
аналізу художньої літератури екзилу відбувається 
в повній мірі, не маємо права. Цьому є кілька 
пояснень. По-перше, в Україні до цього часу не 
перевидані твори письменників-емігрантів 
(щоправда, окремі з них побачили-таки світ на 
рідній землі), по-друге, науковці через економічні 
(у переважній більшості) причини не мають
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доступу до іноземних архівів, що містять відомості 
про авторів діаспори.

Сьогодні осягненню еміграційної літератури 
сприяють тісні контакти письменників зарубіжжя з 
українськими бібліотеками, науковими
установами. Важливу роль у популяризації 
художньої літератури митців екзилу відіграють 
Інтернет-бібліотеки. Найпотужнішою серед них 
варто назвати електронну бібліотеку, створену 
Інститутом журналістики і масової комунікації 
Класичного приватного університету (Запоріжжя), 
яка функціонує у партнерстві з Національною 
Академією Наук України і за підтримки 
ентузіастів поповнюється новими оцифрованими 
виданнями (diasporiana.org.ua.). На Веб-сторінках 
цієї книгозбірні український читач має можливість 
ознайомитися з еміграційною літературою з різних 
галузей гуманітарних наук.

Така довга преамбула до основної теми нашої 
розмови в пропонованій розвідці була необхідна,
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оскільки доробок Д. Гуменної, про який на 
прикладі аналізу збірки «Внуки столітнього 
запорожця» йтиметься, українському читачеві 
мало відомий. «Діти Чумацького Шляху», 
«Хрещатий яр», «Благослови, мати!» й вибрані 
новели зі збірки «Прогулянка алеями 
мільйоноліть» -  це тільки окремі твори авторки, 
які були видані в Україні. Вітчизняні бібліотеки, 
завдячуючи контактам із зарубіжними науковими 
інституціями та мистецькими діячами, мають 
діаспорні публікації письменниці, щоправда 
тримають їх за «сімома печатями» (у якійсь мірі це 
зрозуміло), зокрема, обмежують можливість 
копіювати. Зреалізований ученими із Запоріжжя 
проект на сьогодні відкрив можливість 
знайомитися із тими текстами мисткині, які були 
видані за кордоном.

Окремо підкреслимо, що діаспорний пласт 
публікацій Д. Гуменної умовно можна поділити на 
три теми: твори про дохристиянські часи («Велике 
Цабе», «Благослови, мати!», «Минуле пливе у 
прийдешнє», «Небесний змій», «Епізод з життя 
Європи Критської»), про 20-40-і роки в Україні 
(«Діти Чумацького Шляху», «Мана», «Золотий 
плуг») та про життя української еміграції («Вічні 
вогні Альберти», «Чотири сонця», «Прогулянка 
алеями мільйоноліть», «Внуки столітнього 
запорожця»). Художні й науково-популярні тексти 
першої і другої тем були об’єктом фахової оцінки 
(праці Г. Костюка, В. Петрова, Л. Онишкевич, 
М. Мушинки, В. Жили, А. Погрібного, 
Ю. Мариненка, П. Сороки, М. Лаврусенко, 
Т. Ніколюк, О. Коломієць.), а от третя група прози 
авторки проаналізована не в повній мірі. А вона 
оригінальна не лише за змістом, а й за жанром, 
адже всі вказані вище книги письменниці 
представлені у формі нарисів, оповідань і новел.

Зауважимо, що літературознавчі публікації 
щодо збірки авторки «Внуки столітнього 
запорожця», яка, як уже вказувалося, буде 
об’єктом нашої уваги, мають оглядовий характер. 
В. Жила у статті «Про нову збірку оповідань 
(Д. Гуменна «Внуки столітнього запорожця», -  
Торонто: Добра книжка, 1981)», яка вийшла 1982 
року на сторінках українського тижневика 
«Свобода», наголосив на проблемній заданості 
книги [3]. О. Коломієць у розвідці «Риси 
модернізму в малій та середній прозі Докії 
Гуменної» окреслила жанрову й тематичну 
специфіку «Внуків столітнього запорожця» [5]. 
Найповніше про збірку, на наш погляд, сказано у 
монографії згадуваного П. Сороки «Докія 
Гуменна. Літературний портрет» [6]. Дослідник 
визначає проблемно-тематичну спрямованість 
книги, зупиняється на аналізі окремих ситуацій і 
подій творів. У зв’язку з цим визначення художніх 
домінант згадуваної збірки Д. Гуменної і новели 
«Внуки столітнього запорожця», що входить до 
неї, зокрема, є актуальним.

«Внуки столітнього запорожця» складають 
двадцять чотири оповідання й новели. У 
підзаголовку до видання авторка зазначає: 
«Українські новелі американського походження». 
А в зверненні до читача письменниця міркує над 
доцільністю назви цієї книжки, говорить про те, чи 
гідні її сучасники називатися «внуками- 
правнуками» запорожців: «Оповідання й новели, 
вміщені тут, складають мозаїку, а з неї виринає 
образ того, як час і оточення нас різьблять. Чи ж 
усі ці новельки, хоч і українські, але 
американського походження. То чи справді усі ці 
персонажі, оселені на сторінках книжки, -  внуки й 
правнуки запорожців, козацької нації, якою були 
наші предки ще пару століть тому?» [2, с. 5].

Тексти, що складають збірку «Внуки 
столітнього запорожця», пов’язані між собою 
місцем подій -  Сполученими Штатами Америки й 
Україною. Вони, погодимося з думкою П. Сороки, 
виписані в реалістичному ключі, відповідно до 
канонів оповідання і новели [6, c. 241]. Розповідь у 
творах ведеться переважно від першої особи. У 
цьому випадку оповідач сам є учасником 
зображуваних подій або він переповідає історію, 
яку йому повідомив хтось інший. Ряд новел має 
обрамлення. Дійовими особами обрамлення 
переважно є оповідач і слухач. Прикметно, що 
авторка у своїх творах через оповідача закликає 
реципієнтів до діалогу, до власного трактування 
зображеної ситуації.

П. Сорока новаторство «Внуків столітнього 
запорожця» вбачає у змісті, а також побудові 
оповідань і новел, адже вони «далекі від лінійної 
оповіді, письменниця вміло зміщує часові пласти, 
щоб розкрити нові якості героїв» [6, c. 241].

У своїй збірці Д. Гуменна порушує актуальні 
для української еміграції питання буття. Вони 
торкаються як життя в США, так і в Україні. 
О. Коломієць зауважує: «Серед тематичних
пластів цієї збірки -  проблеми вживання українців 
у чужий світ, коли гонитва за матеріальним 
достатком стає головною метою життя, дає 
високий матеріальний рівень, але не приносить 
душевної та моральної гармонії» [5, c. 218]. Це 
питання осмислюється у творах письменниці «Як 
у казці», «Щілинка -  провалля. безодня?», 
«Діловий підхід», «Сумне великоднє оповідання», 
«Метаморфози», «Вилазь! Зараз!». Однак
зауважимо, що спектр порушених у збірці проблем 
значно ширший. Проблема спадкоємності 
національних традицій художньо втілена в 
оповіданні «Внуки столітнього запорожця»; 
виховання дітей -  «Наші діти», «Усі завинили»; 
трагізму радянського буття, людського стоїцизму в 
скрутних ситуаціях -  «Твоя і моя сестра», «Чиста, 
як кришталь»; розвінчування «принад» 
радянського буття -  «Повернений лист»,
«Радіопередача», «Ідеї бувають всякі»,
«Недогода», «Протокол», «О, Вашінгтон!»;
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курйозні випадки з життя українців на батьківщині 
і в еміграції -  «Качка», «Радісне великоднє 
оповідання», «Оце така подяка», «Утік», «Різьбар 
час», «Песик і океан», «Поїхав у дурне».

Отже, тематика «Внуків столітнього 
запорожця» багатоаспектна. Але в кожному творі 
авторки є пряме або опосередковане 
протиставлення норм моралі, виховання, побуту, 
суспільних взаємин, поведінки людини у певних 
ситуаціях в Україні і в США. Д. Гуменна не дає 
готових аксіом для оцінки радянського й 
еміграційного життя українців. Вона намагається 
бути максимально об’єктивною в зображенні тих 
чи інших подій і ситуацій: «У них багато живої 
правди, людського почуття, так що вони стають, 
немов листком до її юності» [3].

Найбільше авторці болить майбутнє України. 
«Письменниця переконана, що в людині 
найсильніша саме генна пам’ять, вона все здолає і 
пересилить, бо нагадує той ломикамінь, який 
рветься до світла і тепла», -  пише П. Сорока 
[6, c. 242]. Вона впевнена, що той народ, який мав 
славне козацьке минуле, не може бути 
позбавлений держави. Такий підтекст 
прочитується через новелу «Внуки столітнього 
запорожця», на аналізі якої дозволимо собі 
зупинитися детальніше.

Композиційно твір складається з одинадцяти 
частин. Перша й одинадцята -  обрамлення, у 
якому йдеться про візит Петра Трохимовича до 
Марини Олексіївни та її доньки Ірини з метою 
повернення забутої ними парасольки. В 
обрамленні міститься зав’язка основної оповіді 
твору. Петро Трохимович дізнається про поїздку 
Ірини в Україну, на Вінниччину, в Літин, про 
знайомство її з дідом і всією ріднею, про враження 
дівчини від побаченого на землі своєї матері- 
емігрантки. Безперечно, описана ситуація -  це 
мрія авторки, адже оповідання датується 1955
1975 рр., коли екскурсії з капіталістичних країн, 
зокрема США, до СРСР не були нормою. Але така 
вигадка потрібна була авторці як композиційний 
хід, адже почуте спонукає героя до оповіді історії, 
розказаної йому Зінаїдою Шепель в таборах ДіПі 
про себе і свого брата -  отамана Якова Шепеля, 
який був родом із села Вонячин Літинського 
району Вінницької області. Зауважимо, що Яків 
Шепель -  реальна історична особа, вояк-отаман, 
який у 1919-1921 рр. боронив самостійність 
України. Р. Коваль [4], В. Барцьось [1] 
стверджують, що в нього була сестра Зінаїда, яка 
також обстоювала свободу української держави в 
партизанських загонах.

У цих композиційних і змістових «ходах» 
оповідання ми простежуємо дві прикмети, 
властиві не тільки аналізованому твору, а й прозі 
Д. Гуменної в цілому. По-перше, це створення 
ідеальної моделі стосунків у суспільстві, коли 
людина може вільно почуватися у світі, вивчати

свою історію й культуру, аби пізнати себе. Таку 
модель, зокрема, авторка вибудовує у повісті 
«Небесний змій», коли інопланетні істоти 
безперешкодно займаються бажаною для 
Д. Гуменної справою -  вивчають історію 
дохристиянських цивілізацій. По-друге, це 
побудова сюжетної основи твору на реальних 
фактах і теоріях. У прозі про дохристиянські часи, 
наприклад, письменниця цитувала, вступала в 
діалог, художньо інтерпретувала фахові розвідки з 
історії, археології, культурології, аби довести 
правдивість своїх мистецьких концепцій 
минулого. Як бачимо, це «правило» задіяне й в 
аналізованому оповіданні.

Щодо сюжету, розказаного Марині Олексіївні 
та її доньці Ірині Петром Трохимовичем, то він 
має новелістичну побудову. Реципієнтові 
відкривається складні перипетії громадянської 
війни, коли свої нищили своїх, коли ворогом 
ставав той, хто мав інші політичні переконання. 
Події твору змальовані за правилами 
пригодницького жанру, тому авторка постійно 
тримає читача в інтризі. Разом із Зінаїдою ми 
переживаємо спочатку тривогу, а потім -  страх, 
згодом -  радість, коли вона втікає від 
більшовицького кінного загону. Відчай опановує 
реципієнтом, коли радянські вояки закатовують 
батька Якова й Зінаїди, коли гине сам отаман 
Шепель, а після перемоги більшовиків військо 
УНР мусить скласти зброю, переходячи кордон із 
Польщею. Отже, драматичні події твору, трагічна 
розв’язка дають нам право визначити основну 
сюжетну частину оповідання «Внуки столітнього 
запорожця» як пригодницьку новелу.

Таку ж жанрову природу має й сюжет 
обрамлення. Розв’язка приходу героя до своїх 
земляків-емігрантів несподівана: парасольку, яку 
приніс Петро Трохимович, Ірина повернула йому 
зі словами: «Нате Вам оцю парасольку і принесіть 
її ще раз!» [2, с. 138].

Дійовими особами оповідання є українці 
різних епох і місця проживання. Спершу 
Д. Гуменна знайомить нас із земляками- 
емігрантами, які покинули свою батьківщину у 
часи громадянської війни. (Із розповідей Петра 
Трохимовича ми дізнаємося, зокрема, про його 
перебування в таборах ДіПі Польщі, а потім 
Німеччини). Петро Трохимович і Марина 
Олексіївна -  люди старшого покоління, які вже 
обжилися у США, але які добре пам’ятають свою 
вітчизну й шанують її історію та культуру. 
Д. Гуменна нічого не говорить про їхнє минуле, 
про обставини, які змусили опинитися за океаном, 
але обізнаному в історії читачеві зрозуміло, що 
герої -  люди свободолюбові і їх не влаштував 
більшовицький режим. Петро Трохимович і 
Марина Олексіївна щиро люблять свою 
батьківщину. Так, наприклад, жінка розмовляє 
українською мовою, співає рідних пісень, а
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головне -  вона виховала прихильність до України 
у своєї доньки Ірини. Щодо її земляка Петра, то 
йому болить сучасний стан рідної землі. Він прямо 
про це не каже, але оповідь історії життя отамана 
Якова Шепеля і його родини засвідчує, що він 
шанує тих людей, які обстоювали українську 
самостійність. Петро Трохимович і Марина 
Олексіївна зображені як гідні внуки Козацької 
держави. У такому ж ключі виписаний і образ 
Ірини. Потрапивши до радянської України, 
дівчина не поїхала оглядати рідну землю з 
екскурсоводом, а втекла в село до діда на 
Вінниччину, де познайомилася із ріднею, 
доторкнулась до «живої» культури своїх предків. 
Ірина не байдужа до долі України. Розповідь про 
геройство отамана Шепеля і військ УНР у 1920-х 
роках викликають у дівчини щире співчуття і 
бажання знати більше про історію батьківщини.

Гідні внуки і правнуки тільки у достойних 
дідів і прадідів. Таку тезу підтекстово доводить 
Д. Гуменна, змальовуючи образи Зінаїди та Якова 
Шепелів. Безстрашні оборонці української 
держави народилися у козацькому оточенні. Зі 
спогадів Зінаїди читач дізнається про те, що в селі 
за часів дитинства героїв жили справжні козаки -  
діди Саранча і Шепель. Саранча «мав ще 
запорозьку одежу. У свята її вбирав. Бувало, як іде 
вулицею -  у широких штанях, у жупані, із 
шаблею, на голові оселедець, ш л и к . Жив цей 
Саранча у запорозькій хаті. Був це зруб. Хату не 
білили, а мили. В хаті були тапчани, застелені 
килимами. Килими були й на стінах, на килимах 
висіли шаблі, рушниці -  навхрест. Лавки були 
застелені шкурами» [2, с. 130]. Саранчу в селі 
називали Мазепою, ймовірно, домислимо, за його 
норов і безмежну вірність Україні.

Дід героїв Шепель теж був гарним козаком, 
воював з турками. «Жив він сто двадцять років і 
ще пам’ятав скасування Запорозької Січі» 
[2, с. 129]. У своєму онукові Якові дід виховав 
любов до України, спонукав до військової справи, 
аби повернути втрачену волю і державність 
батьківщині.

Геройство й відчайдушність отаман
унаслідував і від свого батька, який у буремні 
революційні роки мужньо зніс знущання
більшовиків у в ’язниці, куди його посадили за те, 
що «сам бідняк, а виховав сина, що хоче України» 
[2, с. 134].

Образ Якова Шепеля в оповіданні виписаний 
у художньо-публіцистичному стилі. У біографії 
отамана, поданої через уста його сестри Зінаїди, 
письменниця не відступає від історичної правди, 
щоправда, вдається й до авторського домислу. 
Такою, наприклад, є розповідь про переховування 
зброї родиною Шепелів, хворобу головного 
персонажа та ін.

Змальовуючи образ отамана, Д. Гуменна 
робить наголос на тому, що любов до рідної землі,

захист її свободи виплекало в героя його оточення, 
зокрема дід. Наука старого козака Шепеля не 
пройшла повз хлопця. Найстарший у сім’ї вносив 
у вуха свого вихованця потребу служити власній 
землі, обороняти її, плекати свободу рідного 
народу. Хоча батько, за словами авторки, усе 
робив для того, аби син здобу освіту (спродував 
худобу, працював двірником), та Яків діяв по- 
своєму. Закінчивши гімназію, він два роки 
навчався на юридичному факультеті в Одесі, але 
прагнення здобути військову професію його не 
покинуло: «Либонь, завинив отам під березою дід- 
запорожець, бо Яків уроїв собі, що він конче 
мусить бути офіцером» [2, с. 131]. Майбутній 
отаман вступив до Оренбурзької юнкерської 
школи. Революційні події 1917-1920-х років він 
зустрів уже зрілим командиром, але став на захист 
не «царя и отечества», а зреалізовував 
передсмертну мрію свого діда: «Нічого не хочу я, 
коли б тільки дожити і побачити, як встане 
Україна» [2, с. 132]. На цьому шляху отаман 
Шепель виявляє неабияку силу, відвагу й 
мужність. Якову вдається за кілька місяців зібрати 
військовий загін з чотирьох тисяч воїнів на захист 
свободи своєї землі, підняти повстання проти 
влади Рад, перемагати майже у всіх боях з 
більшовицькою армією за землі Вінниччини. 
Авторка дуже скупо змальовує портрет свого 
героя. Вона наголошує, що Яків «мав невловну 
зовнішність і веселу, шляхетну вдачу» [2, c. 131], 
що був він «дуже малого зросту, у постолах, довга 
сорочка підперезана мотузком, часом -  кожушок, 
роздертий від шиї до пояса» [2, с. 132]. Але цієї 
характеристики читачеві достатньо, аби зрозуміти, 
що пріоритети цього героя не в одязі, а в життєвій 
позиції -  побудові української держави, за яку 
йому судилося славно загинути 1921 року.

Відданою захисницею української 
державності стала й сестра отамана Якова Шепеля
-  Зінаїда. Після того, як брат виступив проти 
більшовиків, як у радянській в ’язниці закатували 
батька, дівчина стала розвідницею у 
партизанському загоні. Сімнадцятирічній юнці (а 
саме стільки їй було 1919 року) довелося 
вдаватися до хитрощів, рятуючись від 
переслідувань, довелося не один раз переходити 
болотами Вінниччини, несучи звістки повстанцям, 
а найстрашніше -  довелося разом із військами 
УНР перейти Збруч 1920 року і навіки покинути 
Україну, довелося бачити трагедію земляків, які 
прагнули бачити свою землю незалежною, а 
змушені були плекати цю мрію на чужині. Минуле 
розвідниці позначилося на здоров’ї героїні. Колись 
це була «тонка висока дівчина», а в німецьких 
таборах ДіПі Петрові Трохимовичу історію життя 
українського отамана Шепеля розповідала уже 
«огрядна жінка із дуже грубими, як колони, 
ногами» [2, с. 129]. Зауважимо, що художня 
історія цієї героїні, як діда і батька, у більшій мірі
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побудована на авторському домислі, проте 
«канва» подій на Поділлі у 20-х роках XX століття, 
які переповідає вона своєму співрозмовнику, 
передана правдиво. Зокрема, розказуючи про 
фінальний похід отамана Шепеля в Україну, 
героїня наголошує на облудності більшовицької 
«широкої амністії» для партизан, що обстоювали 
українську державність, адже в переважній 
більшості вони були засуджені або знищені. 
Д. Гуменна зауважує: «Яка була амністія -
показала історія. Минули роки -  і з ’явився у 
Вінниці «Парк культури». А ще новіша сторінка 
історії -  страшні вінницькі розкопи, ото саме у 
«Парку культури» під новонасадженими деревами 
та каруселями» [2, с. 136]. У цьому зв’язку 
письменниця ні на йоту не відходить від 
історичної правди, більше того -  вона передбачає 
події кінця XX століття. У Вінницькому Парку 
культури було проведено розкопки, віднайдено 
братські могили з останками більше десяти тисяч 
розстріляних у 1937-1941 pp. Сьогодні на місці 
поховань встановлено пам’ятний знак.

Отже, внуки столітнього запорожця 
виявилися гідними продовжувачами традицій 
предків. їхній подвиг не залишив байдужим і нове 
покоління українців. У заключних словах Петра 
Трохимовича про отамана Шепеля Д. Гуменна 
озвучує основну ідею твору -  славне минуле 
Козацької держави повинні відродити нащадки: 
«Жива історія, що починалася у саду під 
затишною березою у розмові стодвадцятилітнього 
запорожця з майбутнім отаманом, захисником 
дідової мрії, кінця не має. І ця безмежно щира, 
затятої козацької вдачі дівчина, яка віддала 
Українській Національній Революції все, що мала,
-  також належить до живої історії...» [2, с. 137].

Таким чином, образи персонажів, виписані в 
новелі «Внуки столітнього запорожця», своєю 
поведінкою, життєвою позицією демонструють 
тісний зв’язок поколінь українців, які люблять свій 
край, шанують його традиції, пам’ятають історію. 
Зауважимо, що такі герої у творі Д. Гуменної 
мешкають не на батьківщині, а в еміграції. 
Авторка у такий спосіб, вважаємо, прагнула

пробудити в землякові, що жив на материковій 
Україні, бажання відродити свою державу.

У збірці «Внуки столітнього запорожця» 
митскиня розкрила читачеві актуальні проблеми 
буття української еміграції. Центральним 
питанням, на яке прагне знайти відповідь 
письменниця у своїх творах, є питання про 
збереження національної ідентичності людей в 
екзилі. Новела «Внуки столітнього запорожця» 
переконує читача в тому, що генетичний код 
незнищенний у тих людей, які знають свою 
історію, мову, культуру.

Аналіз художніх домінант збірки Д. Гуменної 
«Внуки столітнього запорожця», зокрема 
одноіменної новели, представлений у 
пропонованій студії, не претендує на вичерпність. 
Поза увагою нашої розвідки залишилися 
спостереження над іншими творами книги, а це 
говорить про перспективність подальших 
досліджень малої прози авторки.
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