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ВСТУП 

Сповнена драматизму історія ХХ століття спричинилася до появи 

чотирьох хвиль еміграції українців далеко за межі рідної землі. Голод та 

економічні негаразди останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. детермінували 

першу хвилю трудової міграції, насамперед до Канади і США, а також на 

Далекий Схід Російської імперії, художньо відображені у «Камінному 

хресті» В. Стефаника і «Тигроловах» І. Багряного. Відкриті джерела свідчать, 

що з 1896 року до Першої світової війни лише до Канади переселилося 

близько 200 тисяч українців, у період міжвоєння – 68 тисяч, «а після Другої 

світової війни ще 33 тисячі [27]. Селяни-заробітчани в цей період 

перебиралися не тільки до США, але й до Бразилії (45 тисяч), до Аргентини 

(14 тисяч) та інших країн [27].  

Революційні потрясіння 1917 року і поразка національно-визвольних 

змагань призвели до другої хвилі еміграції, в котру потрапили переважно 

учасники цих змагань, які не бачили свого майбутнього разом із 

більшовиками. Серед них було чимало творчої інтелігенції, зокрема поети, 

що отримали назву «празької школи», а також десятки інших письменників, 

з-поміж яких вирізнялися Улас Самчук та митці старшого покоління – В. 

Винниченко, С. Черкасенко, О. Олесь. Це була політична еміграція. 

І нарешті «після Другої світової війни на території Німеччини й Австрії 

опинилося 16 мільйонів біженців, в’язнів і остарбайтерів. Із цієї кількості 2,3 

мільйона були українці» [27]. «Серед емігрантів було багато високоосвічених 

людей: вчителів, лікарів, юристів, священиків і біля 200 дипломованих 

учених. Статистика свідчить, що до Америки переїхало 80 тисяч, до Канади – 

30 тисяч, до Австралії і до Великобританії – по 20 тисяч, до Бельгії і Франції 

– по 10 тисяч, до Бразилії – 7 тисяч і до Аргентини – 6 тисяч» осіб [27]. 

Соціальна картина третьої хвилі мігрантів була доволі строкатою, оскільки 

Голодомор 1932–1933 років і політичні репресії торкнулися і заможного 

селянства, на яке було накинуто презирливе тавро «куркулів», і робітників і, 

звісно, інтелігенції. Усі, хто тільки міг, утікав на Захід від «радянського 
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раю». Той сумний досвід, який вони чи їхні рідні зазнали в більшовицькій 

державі, ліг в основу десятків творів найрізноманітніших жанрів (новел, 

оповідань, повістей, романів, мемуарів, ліро-епічних поем, щоденників). За 

своїм характером це була теж політична хвиля еміграції. 

І, нарешті, у 1990-тих роках відбулася четверта за ХХ століття хвиля, 

знову трудова, оскільки після розпаду Радянського Союзу економічні умови 

різко погіршилися, і, за різними даними, 6–7 мільйонів українців змушені 

були шукати роботу далеко за межами батьківщини. 

За визначенням Ю. Коваліва, поданим у «Літературознавчій 

енциклопедії», еміграційна література – це «творчість письменників, які 

виїхали з політичних, економічних, релігійних причин на чужину на постійне 

або тривале проживання» [19, с. 330]. Творчі здобутки характеризують другу 

і третю (політичні) хвилі еміграції. Ця частина української літератури довгий 

час залишалася невідомою для широкого загалу в материковій Україні, а 

відтак і малодослідженою. Важко переоцінити просвітницьке значення 

інтернетсайту «diasporiana», на платформі якого розміщені оцифровані 

видання наукового, художнього, мемуарного характеру.  

Після розпаду СРСР розпочалося наукове осмислення цілого 

культурного материка під назвою «література діаспори». Ґрунтовні 

літературознавчі праці про окремих представників еміграційної літератури 

створили О. Астафʼєв, О. Бросаліна, І. Бурлакова, М. Жулинський, М. 

Ільницький, Ю. Ковалів, В. Мацько, В. Моренець, С. Павличко, В. 

Просалова, Р. Радишевський, І. Руснак, Т. Салига, М. Сподарець, М. Ткачук 

та багато інших. Результатом аналітичної роботи за останні три десятиліття 

стали десятки статей, антології, дисертаційні дослідження, проте говорити 

про повне осмислення феномену діаспорної літератури зарано. Як слушно 

зазначає О. Астафʼєв, «особливі труднощі і завдання пов’язані з характером 

досліджуваного конкретного надзвичайно актуального матеріалу» [1].  

Одним із забутих українських письменників є Зосим Дончук 

(псевдонім Кость Богданів) (1903–1974) – прозаїк, громадський діяч, член 



6 

 

Обʼєднання українських письменників «Слово». Біографічних відомостей 

про митця вкрай мало: «народився 17 (30) квітня 1903 р. на Уманщині. 

Середню освіту здобув в Уманській гімназії, закінчив військове училище в 

Москві (1929). Працював економістом у м. Вінниці. У роки війни емігрував 

спочатку до Канади, потім до США (1949). Мешкав у Філадельфії, працював 

робітником на фабриці. Був засновником і головою Товариства прихильників 

Української Народної Республіки, заступником голови Літературно-

мистецького клубу в Філадельфії. Помер в 1974 році під час творчої поїздки 

до штату Каліфорнія. Похований на українському православному цвинтарі в 

Баунд-Бруку, штат Нью-Джерсі» [8]. 

Творчий доробок письменника складають збірки малої прози «Чорні 

дні» (1952), «Через річку» (1953) і «Десята» (1968), сатиричні повісті «Гнат 

Кіндратович» (1957), «Море по коліна» (1961), «Ясновидець Гері» (1965), 

«Шалом, Месіє!» (1974) та романи «Прірва» (1959), «Перша любов» (1962), 

«Будинок 1313» (1964), «І бачив я» (1967), «Утрачений ранок» (1969), «В 

пошуках щастя» (1970), «Куди веде казка» (1971), «В облозі» (1973) [8]. 

Незважаючи на значну за обсягом художню спадщину, на жаль, 

літературознавці оминули її своєю увагою. Маємо лише короткі біографічні 

довідки в різних енциклопедичних і довідкових виданнях України і діаспори 

[22; 26; 29] та аналіз окремих творів письменника в аналітичних студіях 

В. Біляїва, С. Ленської, В. Мацька, В. Просалової [2; 13–16; 20; 28].  

Відтак актуальність нашої роботи визначається потребою 

поглибленого літературознавчого аналізу творчості Зосима Дончука, зокрема 

його новелістики, вміщеної в три збірки. 

Мета роботи – вивчення засобів творення антитоталітарного дискурсу 

у малій прозі Зосима Дончука у контексті еміграційної прози 1940–1960-х 

років. 

Досягнення мети передбачає розвʼязання низки завдань: 

1) систематизувати наукову літературу про Зосима Дончука і його 

творчу спадщину; 
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2) проаналізувати діаспорну повоєнну малу прозу антитоталітарного 

спрямування; 

3) дослідити прийоми і засоби творення антитоталітарного дискурсу в 

еміграційній новелістиці;  

4) здійснити аналіз збірок «Чорні дні», «Через річку» і «Десята» під 

кутом зору реалізації авторських концептуальних засад, виявити 

найважливіші риси індивідуального стилю письменника; 

5) розкрити функціональні прийоми поетики З. Дончука у вказаних 

збірках, спрямовані на викриття антигуманного сталінського 

режиму. 

Обʼєктом дослідження є збірки З. Дончука «Через річку», «Чорні дні» 

і «Десята», а предметом – елементи поетики, що спрямовані на творення 

антитоталітарного дискурсу і втілюють індивідуальний стиль автора. 

Наукова новизна роботи визначається тим, що в ній уперше здійснено 

спробу аналізу новелістики З. Дончука під кутом зору творення 

антитоталітарного дискурсу, а також вписано творчість письменника-

емігранта у контекст діаспорної прози. 

Методи дослідження. У роботі застосовано комплексний підхід: 

зокрема використано можливості зіставно-типологічного аналізу, що 

дозволило виявити змістову та художню специфіку окремих творів у 

контексті доби, структурно-функціональний метод (вивчення поетики 

творів), частково використовувався біографічний метод. 

Практичне значення роботи полягає в тому, що матеріали і висновки 

дослідження можуть бути використані при вивченні української еміграційної 

прози у школі і ЗВО, при створенні посібників з української літератури ХХ 

століття. 

Апробація роботи. За матеріалами роботи опубліковані 2 статті за 

результатами участі у наукових конференціях [24; 25]. 

Структура дослідження. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел і додатків. 
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РОЗДІЛ 1. 

АНТИТОТАЛІТАРНИЙ ДИСКУРС  

УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЙНОЇ НОВЕЛІСТИКИ 

 

1.1. Тема засудження сталінської тоталітарної системи 

в еміграційній літературі 

Повоєнна діаспорна проза почала активно розвиватись відразу ж по 

закінченню Другої світової війни. Незважаючи на складні економічні умови, 

щороку виходило чимало книг різних жанрів, в яких відкрито говорилася 

правда про «радянський рай». Серед творців цієї літератури були ті, хто 

особисто пережив сталінські репресії або постраждали члени їхніх родин 

(Олена Звичайна, її чоловік Михайло Млаковий, Іван Багряний, 

літературознавець Григорій Костюк та ін.), ті, хто в Радянському Союзі 

пережив наругу як «ворог народу», ті, хто опинилися на окупованих 

територіях або були вивезені на примусові роботи в Німеччину і розуміли, 

чим це загрожує в разі повернення на батьківщину.  

Відтак змушені були податися на чужину І. Багряний, В. Барка, 

Д. Гуменна, О. Зуєвський, І Качуровський, Т. Осьмачка, У. Самчук та багато 

інших письменників, низка учених, мемуаристів, громадських діячів – 

В. Державин, Г. Костюк, І. Кошелівець, В. Кубійович, Ю. Лавріненко, 

П. Одарченко, Ю. Шевельов (Шерех) та інші. «Літературною державою» на 

еміграції став Мистецький український рух, створений у Німеччині (1945–

1948). Значення цього обʼєднання важко переоцінити, оскільки МУР 

консолідував усі активні письменницькі сили, провів три зʼїзди, опублікував 

три збірники, видав книжки цілої низки митців, що увійшли у скарбницю 

української літератури. Основне ідейне спрямування «мурівців» було 

служіння ідеї «великої літератури» як альтернативи радянському 

«соцреалізмові». Але життєві обставини змусили лідерів МУРу переїхати з 
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Європи на американський континент, діяльність обʼєднання послабилася, а 

згодом припинилася. 

Продовженням ідеї і традицій МУРу стало засноване в Нью-Йорку 26 

червня 1954 року обʼєднання «Слово», до якого увійшли В. Барка, І. 

Багряний, Б. Бойчук, Г. Костюк, І. Кошелівець, Н. Лівицька-Холодна, Б. 

Рубчак і багато інших. Серед членів «Слова» знаходимо і прізвище З. 

Дончука [1]. 

Однією з провідних тем у творчості письменників МУРу і «Слова» є 

тема засудження антигуманності сталінського політичного режиму. У 

двотомній книзі спогадів «Зустрічі і прощання» (1987, 1998) письменник, 

історик, публіцист Григорій Костюк докладно і фактографічно точно 

розкриває канву власної долі на тлі жорстокої і суперечливої епохи, в яку 

йому випало жити [11]. За майже століття він багато пережив, втратив друзів, 

які потім будуть названі Ю. Лавриненком «розстріляним відродженням». Він 

подав велику кількість мікропортретів діячів українського ренесансу, які, на 

жаль, були знищені сталінським режимом. Гр. Костюк також написав і видав 

за кордоном книгу «Stalinist Rule in the Ukraine» (1960), яка стала чи не 

першим історико-документальним свідченням злочинної діяльності 

більшовицької влади в Україні. Книга вийшла англійською мовою, відтак 

світ дізнався правду про те, що відбувається за «залізною завісою», про 

реальний масштаб репресій проти українського народу. 

У величезній кількості творів української діаспори всебічно 

розкривається тема репресій, моральних і фізичних знущань над звичайними, 

простими людьми, над заможним селянством, затаврованим презирливим 

словом «куркуль». Саме цій темі присвячене зокрема оповідання Д. Гуменної 

«Куркульська вілія» (1946), винесене в заголовок одноіменної збірки. На 

Святвечір збирають нехитру вечерю троє «розкуркулених» – Герасимович, 

Меланка Демидівна і Яриней. Вони все життя працювали на землі. Старий 

Герасимович намагається збагнути, у чому його провина перед владою: « –

Доробився мій батько до ста десятин з одної, то він вділив мені із них шість. 
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А прийшла революція – все забрала…» [3, с. 33]. Як слушно зазначає 

С. Ленська, «соціальний критицизм письменниці виявляється у деталях, що 

розкривають несправедливе ставлення до людей» [16, с. 540], зокрема 

інтерʼєрних – вони живуть у темній, напівзруйнованій «райшурі», а їхніх 

просторих хатах тепер розміщений готель і сільське кіно. Спогади старих, 

немічних героїв про важку роботу в шахтах і на лісоповалі, їхній жаль за 

змарнованим життям, біль від утрати рідних асоціативно нагадують житія 

святих. Іронічне забарвлення набуває заголовок, оскільки вілія, тобто 

Святвечір – величне християнське свято, коли весь світ величає народження 

Сина Божого. Натомість до уособлення загальнолюдських цінностей додане 

презирливе політичне тавро «куркульська». 

Інший твір Д. Гуменної про загибель так званих «куркулів», а 

насправді найбільш заможної і працьовитої частини українського селянства – 

«Поклонник зорі мудрих» (1943), включений до збірки «Чотири сонця» 

(1969). Оповідь ведеться від імені коня Мазунчика, який у різдвяну ніч везе 

до рідного хутора, де дбайливо плекався добрими господарями, нове 

начальство – «єврейчика Яшу» і Антошка, «районову власть». Роботяща 

селянська родина була викинута з рідної хати на мороз у різдвяну ніч. 

Меланя з немовлям на руках сіла на власний, уже конфіскований віз, їй 

навіть не дозволили знайти дитячого черевичка, який десь загубився під час 

трусу в хаті. «Мазунчик був душевно розтрощений. Страшна туга розлилася 

по всій його істоті, і він, безсило понуривши голову, стояв, не рушав з місця. 

Умерти б тут, не везти звідси Меланю» [4, с. 148]. У цьому оповіданні 

важливими засобами творення антитоталітарного дискурсу є образ 

Віфлеємської зірки, що протиставлена антигуманному світові державної 

влади, а також наративна структура твору, зокрема оповідь ведеться від 

імені Мазунчика, тому прямих звинувачень влади ми не бачимо, але ними 

пронизаний підтекст. Саме за відмову коня везти арештовану селянську 

родину «єврейчик Яша» стріляє Мазунчикові у голову. У мертвих очах коня 

відбивається світло Віфлеємської зірки.  



11 

 

Знущання нової влади над селянами зображені також в оповіданнях І. 

Смолія «Чорний кіт», А. Любченка «Кострига» [16, с. 545–547], а також у 

повістях Т. Осьмачки «План до двору» (1951), «Ротонда душогубців» (1956), 

У. Самчука «Кулак» (1932) та ін. 

1.2. Реалізмоцентричність і фактографічність як засадничі 

складники антитоталітарного дискурсу 

Тема репресій як найбільш виразного придушення владою власного 

народу, як повна відсутність свободи і демократичних принципів яскраво 

виявилася у низці романів, зокрема І. Багряного «Тигролови» (1946), 

«Людина біжить над прірвою» (1949), «Сад Гетсиманський» (1950). Менш 

відомим є двотомний роман подружжя Джуль, які писали під псевдонімами 

Олена Звичайна і Михайло Млаковий, під промовистим заголовком «Ворог 

народу» (1966). Як свідчить сучасна дослідниця С. Ленська, «прототипом 

головного героя Михайла Гриня у романі “Ворог народу” є Михайло Джуль 

(псевдонім – Млаковий) (1895–1976). Він мав бойовий досвід – пройшов 

кривавими шляхами Першої світової війни у складі Української Галицької 

Армії. За цю “провину” Михайло був заарештований наприкінці 1937 року в 

Харкові, засуджений до десяти років таборів, відбував покарання на Колимі, 

звідки звільнений у квітні 1940 року. За фахом – інженер-економіст, він 

виїхав разом із дружиною у 1943 році на Захід (перебував у таборах Ді-Пі у 

Німеччині й Австрії)» [15, с. 243].  

В основу сюжету «Ворога народу» покладені автобіографічні дані 

співавторів: після арешту Михайла майбутню письменницю було звільнено з 

роботи, від тяжкої хвороби і відсутності ліків помер їхній єдиний син, тож, 

опинившись у повоєнний час у США, Олена Звичайна вважала своїм 

обовʼязком написати правду про страшні часи «єжовщини». За влучним 

спостереженням С. Ленської, «насамперед впадає в око епічна широта 

зображеного – письменники прагнули показати саме систему загалом, яка 

знищує невинних людей, в одну мить руйнує усі соціальні зв’язки, прирікає 

жертв на повільну і сповнену мук загибель. Автор передмови до роману 
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проф. В. Шаян слушно наголошував: “Повість «Ворог народу» показує 

розгорнений образ “екзистенції” совєтської машини винищування у призмах 

психології її героїв. І саме такий психологічний підхід робить цю повість 

надзвичайно цінним документом нашого часу”» [15, с. 244]. Дія відбувається 

упродовж трьох років. Олена Звичайна змальовує антилюдську систему, 

зберігаючи справжні прізвища тих, хто знищив її життя і тисячі життів жертв 

репресій: це товаришка Охліна, енкавеесівець Найдіс, котрий вселився у 

квартиру головної героїні Наталки Гринь, обласний прокурор товариш 

Дьомін, начальник колимської тюрми Літвінєнко та багато інших [15, с. 244]. 

Прикметно, що автори реалістично і достовірно змальовують картину 

повного безправʼя людини в тоталітарному світі завдяки автобіографічності і 

правдивості деталей. 

Голодомор 1932–1933 років, який забрав мільйони життів українських 

хліборобів, був також однією з форм винищення українців сталінською 

тоталітарною системою. Цій темі присвячені такі твори, як «Два колоски», 

«Допомогли», «Головоньки мої», «За що», «Глибинні заходи», «Голодовий 

триптих», «Півкопи жита», обʼєднані у збірку Михайла Лавренка (1901–1983) 

«Два колоски» (1973) [12]. Автор наголошує, що всі описані ним страшні 

картини штучного голоду засновані на його власних враженнях, а також на 

розповідях селян, яким дивом вдалося вижити і врятуватися в еміграції у 

післявоєнний час. Реалістичність сюжетів у збірці підтверджуються 

вміщеним у кінці протоколом НКВС про засудження до розстрілу Явдохи 

Корольчук, матері пʼятьох дітей, за вкрадені з колгоспного поля, колишньої її 

землі, кілька колосків для голодної малечі. 

Викривальний зміст нарису Олени Звичайної «Миргородський 

ярмарок» (1953) розкривається через інтертекстуальні алюзії з 

«Сорочинським ярмарком» М. Гоголя. Авторка використовує прийоми 

алюзії, ремінісценції, прозивних прізвищ (Самодин), типологічних паралелей 

(московська курортниця Ревекка Миронівна та місцева чиновниця Марія 

Іванівна типологічно подібні до «пані просто приємної» і «пані зовсім 
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приємної» з «Мертвих душ» М. Гоголя), романтичний світ «Вечорів на 

хуторі біля Диканьки» контрастує з реалістично-сатиричним світом 

Миргорода О. Звичайної. Скорбота авторки виявляється у присвяті: 

«Мільйонам українців, що впали жертвою штучного голоду, організованого в 

Україні Москвою в 1932–1933 рр.» [9, с. 5]. Гнівна інвектива злочинному 

сталінському режимові звучить наприкінці твору в прямих звинуваченнях 

авторки, а також у контрастному зіставленні романтичного гоголівського 

пейзажу («Чи знаєте ви українську ніч?») із чудовою картиною нічного сну 

розкішної природи і водночас смертей тисяч невинних людей від голоду. 

Символічного значення набувають також два предмети у «Миргородському 

ярмарку» – це «плахта-красуня», яка з часів Гоголя дбайливо зберігалася у 

скрині Самодинів і передавалася як сімейна реліквія із покоління в 

покоління. І саме за цей витвір ткацького мистецтва, перед яким зачудовано 

німіли московські курортниці, головний герой Михайло Семенович виміняв 

хлібину (другий символічний предмет), аби врятувати від смерті дружину і 

двох сиріт-онучок, але так і не доніс її голодним – помер біля рідного двору.  

Крім того, Олена Звичайна майстерно моделює антитоталітарний 

дискурс у збірці малої прози «Оглянувшись назад» (1954). Оповідання, назва 

якого винесена в заголовок збірки, розповідає про довжелезну чергу дружин, 

сестер, матерів репресованих, яка стоїть на морозі в різдвяну ніч, щоб 

передати теплі речі та харчі своїм рідним. Холодногірська тюрма 

перетворюється на символ жорстокості і байдужості владної системи до 

простих громадян. Сотні приватних історій, особистих трагедій 

спресовуються в єдиний символ антигуманності державного устрою: «“… я 

раптом усвідомлюю, що воно – оте моє горе – є горем мого народу» [10, с. 

117]. 

В оповіданні Олени Звичайної «Соціалістичні картоплини» зображено, 

як працівники однієї з радянських установ відпрацьовують один день в 

овочесховищі, перебираючи мерзлу картоплю. Одна з дівчат, Катря, хотіла 

потай винести кілька картоплин, щоб зварити хоча б якогось супу для 
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голодної матері, але в останню мить викинула сховане, боячись, що 

попадеться і отримає покарання від пʼяти років увʼязнення аж до розстрілу. 

Драматизм сюжету посилюється хронотопом – дія розгортається лютої зими 

1933 року. Коли дівчата вийшли з овочесховища, зустріли напівбожевільних 

селян із трьома дітьми, які благали про порятунок. Але допомогти було 

нічим.  

Сюжети інших оповідань і новел збірки «“Щаслива” Ганна», «Без 

лікарів і священиків, без могил і хрестів», «“Кобзар” в єжових рукавицях» та 

інші засновані на особистих враженнях авторки. Так, наприклад, наймичка 

Ганна розповідає свою сумну історію, коли, рятуючи від голодної смерті 

єдину донечку, залишила її на харківському базарі в надії, що дитину-сироту 

відвезуть у дитбудинок, де вона матиме хоч якісь харчі. Ось уже кілька років 

Ганна безрезультатно шукає свою Христинку по всіх притулках. Але раптом 

її пронизує страшна думка, що дітей іноді вивозили вантажівками у чисте 

поле за місто і там викидали на неминучу смерть. Можливо, так загинула і її 

дочка. Читач розуміє, що саме така сумна доля і спіткала дитину. Тому назва 

твору саркастично натякає на мажорно-піднесені пісні, які лунали з динаміків 

радіо, що «жити стало краще», що громадяни соціалістичної імперії живуть 

щасливо. 

  

Висновки до розділу 1. 

Повоєнна література діаспори позначена яскраво вираженою 

антитоталітарною спрямованістю. Це обумовлено особистим сумним 

досвідом авторів, які тільки на чужині отримали змогу висловити шалений 

біль від репресій, принижень, голоду, що вони зазнали у «радянському раю». 

У творах різних жанрів (романах, повістях, малій прозі) змальовано сумні 

реалії життя під більшовицькою владою. Антитоталітарний дискурс 

формується із кількох мікротем – виявлення антигуманної сутності 

державної системи, безправʼя простих громадян, змалювання гіркої долі 
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репресованих «ворогів народу» та членів їхній сімей, голоду 1932–1933 

років. 

Серед засобів, які використовували Докія Гуменна, Олена Звичайна, 

Михайло Лавренко та багато інших письменників-емігрантів, слід назвати 

антитезу (між сумною, а подеколи трагічною дійсністю і декларованим 

владою заможним і щасливим життям громадян), символіку (часто різдвяну, 

яка підсилює антигуманність того, що відбувається), реалістичність і 

фактографічність сюжетів і образів. Також використовується прийом 

прозивних прізвищ і назв, інтертекстуальних звʼязків, елементи сатири, 

сарказму, інвективи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. 

НОВЕЛІСТИКА З. ДОНЧУКА ЯК ФОРМА ХУДОЖНЬОГО 

ПРОТЕСТУ ПРОТИ АНТИГУМАННОГО УСТРОЮ  

 

2.1. Художнє викриття сталінської тоталітарної системи  

у збірці З. Дончука «Чорні дні» 

Поштовхом до літературної творчості Зосима Дончука стала 

можливість сказати правду про «радянський рай», коли він опинився в 

Німеччині 1945 року. Донедавна відомості про його життя були вкрай 

стислими і неповними. У статті С. Ленської подані основні факти його 

біографії: «Батьківщиною письменника була Уманщина, де він народився в 

заможній селянській сімʼї 17 (30) квітня 1903 року. Освіту майбутній 

письменник здобув спочатку в Уманській гімназії, а потім доля закинула 

його аж у Москву, де він закінчив 1929 року військове училище. Однак 

карʼєра військового не склалася. В ювілейній збірці до 70-річчя письменника 

автор передмови Анатоль Галан пише про донос, написаний якимось 

“сільським прокомуністичним холуєм” про походження Дончука із заможної 

родини, що призвело до арешту. Загалом майбутній письменник пережив три 

арешти і тричі дивом урятувався від розстрілу. Відтак він був змушений 

змінити фах і до війни працював економістом у Вінниці» [13, с. 303]. 

Ці обставини біографії дозволяють нам зробити висновок, що теми і 

сюжети майбутніх творів визрівали саме в той час, але обережність і 
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прагнення вижити не дозволяли З. Дончукові братися за перо. «А масові 

репресії, особлива ненависть до українців з боку каральних органів і, 

нарешті, свідомо спланована і зреалізована владою національна катастрофа 

українців, Голодомор 1932–1933 рр., – усе це не залишило ілюзій у 

письменника щодо його подальшої долі, як і доль мільйонів українців. Тому 

Зосим Дончук відходить на Захід. Спочатку оселився в Німеччині, а з 1949 

року – у США, в Філадельфії, де і мешкав до кінця життя. Він пригадував 

пережите і писав. Працюючи простим робітником на фабриці, Зосим Дончук 

видав власним коштом 13 книжок, створив і очолив Товариство 

прихильників УНР та виконував обовʼязки заступника голови Українського 

літературно-мистецького клубу в Філадельфії (Тарнавська 2009, 245). Марта 

Тарнавська зазначала, що Зосим Дончук був одним із фундаторів обʼєднання 

“Слово”» [13, с. 303], але згодом залишив організацію.  

Перша збірка оповідань З. Дончука «Чорні дні» (1952) складається з 

восьми оповідань і повісті «Юда». Усі сюжети мають автобіографічну 

основу, про що свідчив автор і в листах, і в автобіографії. Епіграфом до 

збірки були взяті гіркі і водночас пророчі слова Т. Шевченка: «І день іде, і 

ніч іде… / І, голову схопивши в руки, / Дивуєшся: чому не йде / Апостол 

правди і науки?!» [7, с. 3]. Зображуючи знущання сталінської влади над 

українством, письменник намагається розбудити бунтівний дух 

співвітчизників.  

Збірка також має присвяту: «Ці оповідання – потомкам тих, чиї батьки і 

матері, брати і сестри боролися за Правду, Волю і Свободу й життя своє 

віддали за Україну – присвячую. Автор» [7, с. 5]. У ній звучать два мотиви – 

уславлення героїчної боротьби українців за волю і мотив памʼяті, уроків 

історії, які співвітчизники мають засвоїти, аби побудувати незалежну 

державу. 

Сюжети оповідань торкаються найболючіших спогадів письменника. 

Оскільки тема визиску українського селянства й організованого сталінщиною 

Голодомору червоною ниткою проходить через десятки творів, З. Дончук 
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відкриває свою збірку оповіданням «Правду сказав». Головний герой – 

старий сивий Тадей, який сумлінно все своє життя виконує свій святий 

обовʼязок хлібороба. Він – «знатний колгоспник, орденоносець, бригадир 

колгоспу імені тов. Ворошилова» [7, с. 11], людина шанована й авторитетна. 

Саме тому на урочистому мітингові з нагоди завершення хлібозаготівель 

Тадею надається слово: «Ти обʼязан сєгодня виступіть перед радіо от імені 

всєх колхозніков і сказать всєму міру, что колхознікі сдают добровольно 

хлєб потому, что любят свою Партію і свойо Народноє Правітельство», – 

наказав старому обласний начальник [7, с. 11]. Тобто влада не лише обідрала 

селян до нитки (голова сільради хизувався у промові, що «маємо рекордний в 

області трудодень, аж 375 грам» [7, с. 8], але й намагалася представити свої 

дії як справедливі і корисні: «Так что, товариші, ми щасливі і багаті!» [7, с. 

8]. 

Наївно повіривши словам секретаря обласного парткому, що його 

почують в усьому світі, Тадей з усієї сили гукнув: «Ґвалт! Рятуйте, хліб 

видирають!!!» [7, с. 12]. За таку «правду», як здогадується читач, 

орденоносець швидше за все заплатить життям, бо до нього відразу ж 

кинувся начальник ГПУ. А підводи з конфіскованим у селян хлібом рушили 

на елеватор. Тож З. Дончук відверто показує облудність обіцянок влади, її 

презирство до простих трудівників, подвійність моралі – просили сказати 

правду, але за неї ж і покарають. Оповідання «Правду сказав» написане в 

реалістичній стилістиці, автор використовує промовисті портретні (драні 

черевики Одарки) або мовленнєві (російськомовність секретаря 

облпарткому) деталі.  

Моторошну картину масової смерті селян від штучного голоду 

змалював З. Дончук в оповіданні «Сміх божевільної». Він вдається до 

виразних деталей у портретуванні нещасних: «…трусили вицвілими, 

безкольоровими вустами…, шепотіли могильним, тихо-придушеним, ледве 

чутним голосом… єдине слово: хліба!» [7, с. 13]. «Ішли… падали… конали і 

вмирали, тут же серед дороги, під тином, у калюжі, пластом простягнувшись 
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на шляху. Задні надходили, обминали або переступали, не реагуючи, як 

звичайне явише, щоб он там, далі, в отій калюжі упасти й самому, і сконати, 

без сповіді, без причастя і без жодної родини. Таке тепер постало на землі» 

[7, с. 14].  

Але ця картина руїни є лише експозицією до страшної трагедії, 

розгорнутої в сюжеті. Молоде подружжя Марусі й Андрія виховувало 

шестирічну донечку Галю. Чоловік працював в інституті, але його звільнили 

під час «чистки», батьків вислали в Сибір як куркулів, а брата розстріляли за 

«пелюрівщину» [7, с. 14–15]. Одного весняного ранку, стоячи з матірʼю в 

черзі, Галя бавилася на райвиконкомівському подвірʼї і випадково наступила 

на заслонку, що ледь прикривала пʼятиметрову вигрібну яму. Подальші події 

розгорталися блискавично: дитина провалилася, Марія не могла дотягнутися, 

щоб її врятувати, ні драбини, ні мотузка не знайшлося. На крик людей прибіг 

Андрій і спустився на звʼязаних рушниках, але коли він піднімався з Галею 

на руках, один із рушників розвʼязався. Коли Марія прибігла з цілим 

оберемком рушників і нахилилася над ямою, вже допомагати було нікому. 

Жінка збожеволіла: «виструнчилася, піднесла голову, обвела присутніх 

каламутним поглядом. <…> Зробилось страшно і моторошно, страшний 

погляд і ще страшніший оцей тихенький холодний сміх. Волосся їжилося, і 

шапка зсувалася на потилицю, кров холола, і по спині бігала комашня» [7, с. 

20]. Нещасну божевільну, що втратила родину, арештував офіцер ГПУ.  

Але антитоталітарний дискурс у творі виражений у словах Андрія. Він 

говорить, що держава втручається у приватне життя громадян, намагається 

взяти все під тотальний контроль, а це, на його думку, призведе до фатальних 

наслідків: «Вони прагнуть перевиховати людину на безвільного раба, який не 

був би спроможний не тільки щось сам робити, творити, а навіть і думати. 

Тоді наступне покоління буде складатися лише з таких фанатичних рабів, що 

своє рабство будуть оспівувати в піснях <…>. Це буде епоха жахливого 

отупілого рабства…» [7, с. 15–16]. Це думка вільної людини, яка у 

протистоянні з державою, загинула.  
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Одним із найпронизливіших оповідань збірки є «Переправа». 

Фактографічність подій, описаних у творі, підкреслює присвята («Восьмим 

роковинам…») і вказівка на щоденниковий запис. Сюжет оповідання досить 

простий: перед наступом радянських військ біля переправи через Дністер 

зібралися сотні людей, які хочуть утекти на польський бік. Напруга наростає. 

Селяни намагаються перебратися хто як може: Гаврило прилаштував браму, 

на яку посадив жінку і троє діточок, хтось плив, тримаючись за колоду, шмат 

паркану тощо. Раптом на берег річки увірвалися радянські танки і почали 

нещадно давити утікачів.  

З. Дончук вдається до реалістично правдивих, але моторошних деталей: 

один із селян, Семен, «підніс через силу пошматовану сорочку, заялозену в 

кров, перемішану з землею, і злякався. На нього дивився пащею з червоними 

пошарпаними губами розпанаханий живіт, кишки лежали вивалені збоку і 

парували легеньким туманом на свіжому повітрі» [7, с. 36]. На благання 

пораненого добити його, щоб припинити муки, танкіст презирливо кинув: « – 

Нічаво, сам тєпєрь падохнєш, патрони нужни для здарових, – і з лютістю 

пхнув ногою в спину Семена, що намагався піднятись і перевернув його 

грудьми на розсотані кишки» [7, с. 36]. Садистська жорстокість солдатів 

радянської армії виявляється і в згвалтуванні синьоокої дівчинки, на очах 

якої танкіст розстріляв з автомата її матір. «Повітря було переповнене 

криками, стогонами, зойками» [7, с. 36]. А на допомогу танкам «прилетіло 

сім літаків, прикрашених кривавими зірками і почали бомбити вздовж річки» 

[7, с. 37]. В оповіданні «Переправа» автор використовує експресіоністичні 

прийоми, що доповнюють і увиразнюють реалістичну поетику: мовленнєва 

характеристика героїв (народнопоетичні елементи у репліках персонажів-

українців і груба лайка і нецензурна лексика в устах радянських танкістів), 

образ Дністра, який відділяв вільний світ Заходу, куди втікали люди, від 

«більшовицького раю». Водночас річка набуває міфологічного сенсу, 

алюзійно нагадуючи Стікс – річку підземного царства, оскільки в ній 

знайшли смерть десятки старих і малих. 
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Достовірність і реалістичність багатьох оповідань З. Дончука будується 

з допомогою хронотопа: в оповіданні «Сміх божевільної» він уводить 

топоніми – назви сіл поблизу Вінниці. А в оповіданні «Останній Великдень 

на Полтавщині» називає село Перервинці Драбівського району, де 

розгортається сюжет, а також згадує Митлашівку, Ковтунівку, Писарщину, 

Лемпієвку, річку Чумгак. Нині це територія Черкаської області. Усі ці 

населені пункти існують і зараз. 

Перервинці – козаче село, відоме з ХVІІ ст. Люди там жили заможно, 

про що згадує в оповіданні і З. Дончук. Він не відступає від історичної 

правди. Але далі не менш правдиво і розгортає історію розорення багатого 

села радянською владою: навіть у 1930 році селяни підняли повстання, яке 

«вирвало більше, як 300, найкращих з Перервинець до Сибіру» [7, с. 39]. 

Глухий опір хліборобів не вщухав: із 900 господарств до колгоспу записалось 

20. Звісно, влада вороже ставилася до непокірних українців. Історія села, 

подана в експозиції оповідання, власне, підводить читача до головної ідеї 

твору – засудження злочинної влади, яка знищувала працьовите українське 

селянство не лише фізично, але й духовно. Події розгортаються у Великодній 

день 1933 року. Голодні люди несли до церкви хто що міг, головна героїня – 

старенька бабуся мала для онучки «єдину крашанку і дрібку солі» [7, с. 42]. 

За старовинним звичаєм, люди зійшлися до церкви на святкову службу. 

Раптом у церкву увірвалися комсомольці, почали вихоплювати у людей 

із руки і кидати на купу паски. Один селянин ударив кривдника, за що той 

убив чоловіка. Люди в паніці почали розбігатися. І тут церкву оточили 

НКВД-сти, які стріляли в отця Сергія. Троє селян загинули, вісімнадцятеро 

було поранено. Загалом понад 80 чоловік погнали валкою до міста. 

«Комсомольці продовжували свій бенкет. Ламали іконостас, рвали ризи, 

тріщали рами, шкло і образи під ногами, хоругвами сміття на черевиках 

витирали. <…> Десь взялася і бензина, усі книжки, хрести, ікони, ризи та 

стихарі облили і запалили» [7, с. 43]. Комсомольці – це та частина молоді, яка 

активно долучалася до розбудови держави, тому, зображуючи погром у 
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церкві у найбільше християнське свято, З. Дончук показує, що у 

бездуховному світі немає майбутнього.  

Експресивно наснаженим є оповідання «Бабуня». У ньому ми 

помічаємо семантичне розширення традиційного жанру, оскільки у творі 

розгортається доля цілої родини: бабуня, готуючись до Святвечора, 

розмовляє з онучкою Марфунькою про те, що їх називають куркулями, що 

батька дівчинки три роки тому вивезли до Сибіру, мати померла, «коняку ще 

торік забрали, теля продали на похорон матері твоєї, а корову минулого 

вівторка відвела на податок. Ще залишились кури, але їх не вистачить на 

новий податок» [7, с. 56]. Зображуючи, як жорстоко сільська влада 

знущається над старенькою «куркулькою» та її онучкою, письменник кидає 

звинувачення всій державній системі, яка безжально руйнує людські долі, 

знищує слабких, замість того, щоб їх захищати. Єзуїтська жорстокість влади 

виявляється навіть у такій деталі: дочці бабуні, Юлі, було заборонено 

пускати матір з племінницею до хати під загрозою смерті. Так і замерзли 

нещасні під стінами рідної хати: «Через тиждень робітники, що прийшли 

забирати солому куркульську, знайшли два трупи, що лежали обнявшись, 

напівзавіяні снігом, і образ Матері Божої, застромлений у снігу, що засяв на 

сонці, нахилений над ними» [7, с. 62]. Така страшна смерть безневинних 

людей, як і в оповіданні «Дід Василь», де Краснов ганяв із пакетом старого 

діда в сусіднє село кілька разів, аби познущатися, а потім застрелив його, – 

це пряме авторське звинувачення системи в антигуманності і злочинності. 

 

2.2 Реалістичне зображення визиску і безправність селянства  

у збірках «Через річку» і «Десята» 

Друга збірка «Через річку» (1953) включає 14 творів. У передмові до 

неї автор зізнався: «До зміни тематики мене <…> спонукали мої приятелі, 

закинувши мені, що я, переживши чорну дійсність, не здатний, мабуть, 

бачити світу у світлих тонах…» [6, с. 5]. 
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Особливістю оповідання,  винесеного в заголовок збірки, є діалогізація 

прози. Вона надає гостроти і динамічності розгортанню сюжету. Родина 

Якихти й Оксани Пушкарів змушена подати заяву до колгоспу, інакше їм 

загрожує висилка. Але селянин придумав хитрий план втечі: оскільки він 

працював колгоспним водовозом, прикордонники, які охороняли річку, добре 

його знали і довіряли. Однієї зимової ночі він повів підводу, в якій сховав 

дружину й сина, начебто набрати води до ополонки, а потім швидко 

перебрався на інший берег річки, до Польщі. Після цього випадку селянам 

було заборонено навіть підходити до річки. 

У творі міститься іронічний елемент: Якихта написав на стіні своєї 

хати, що залишає «товаришам» «все, що в хаті, а батькові Сталінові те, що за 

хатою» [6, с. 14]. У помешканні прикордонники знайшли лише побиті 

черепки і велику дулю, намальовану перед портретом «вождя народів». Це 

один із небагатьох творів, де проста людина отримує перемогу над 

бездушною державною системою. 

Оповідання «Суд», вміщене у другу збірку З. Дончука, за тематикою і 

стилістикою мало б бути в «Чорних днях». Про це у передмові зазначив сам 

автор. Головний герой Степан хотів під час відпустки відвідати рідне село і 

любу дружину Прісю. Кількома штрихами письменник описує сумну і 

типову долю селянина: «Десять років працював він, як віл, з дружиною. <…> 

Тільки що зіпʼявся на власні ноги і раптом…  став куркулем. Розламали 

комору, випорожнили засіки з зерном, вивели худобу з хлівів до колгоспу, 

вигнали їх з хати, а двері й вікна позабивали навхрест дошками» [6, с. 84]. 

Після цього Степан подався на шахти Донбасу. 

Вирішивши скоротити шлях, чоловік пішов через село Погреби, де 

випадково зустрівся з представниками місцевої влади – головою сільради 

Андрієм Лисенком і головою колгоспу Петром Литвином. Вони відібрали 

клунок із борошном, який селянин ніс пухлій від голоду сімʼї. Упіймавши 

«куркуля», голова колгоспу викликав телефоном і голову сільради з рідного 

Степанового села.  



24 

 

Після цього чоловіка звʼязали, побили і принизили, привʼязали до сідел 

коней і вели, як худобу. «При кожному необережному крокові як не Заїка, то 

Новіцький шарпали кінцем шпагата, а зашморг щільніше стискався. 

Спочатку Степан намагався стримуватися і не кричати, але надмірний біль 

так дошкуляв, що Степан скавулів, як цуценя, просив, благав, проклинав до 

хрипоти своїх мучителів» [6, с. 91]. Після страшних катувань представники 

влади викинули тіло селянина із кручі в кропиву.  

Знайшов Степана, ще живого, сусід Нещадим, відвіз у лікарню, але 

врятувати чоловіка не змогли. Довідавшись про наругу, Пріська кинулася до 

лікарні. Дорогою вона зустріла члена сільради Антона Щербу. У відповідь на 

її обурення Щерба двічі вдарив її сокирою.  

Ницість влади розкривається у безкарному глумлінні над подружжям: 

Степан був чи не найкращим робітником у селі, мав добрий і лагідний 

характер, через який і не чинив опору, коли його арештовували. А Пріська 

краще за всіх працювала в ланці, а після втечі чоловіка на шахти стала 

«стахановкою».  

Горпина, дружина Заїки, колишня наймичка, прямо звинувачує 

чоловіка: «Гади ви всі, от що я тобі скажу. <…> Всі ті жінки, що я колись із 

ними товаришувала, вже повмирали. Ти ж у них забрав останній шматок 

хліба, а тепер свою пельку заливаєш самогонкою» [6, с. 99]. Вона одна могла 

прямо у вічі сказати правду чоловікові: «А партком знає, що ти ходиш на ніч 

до молодиць, що їх чоловіки померли або на висилці? І партком знає, що ти 

обікрав церкву і сторожа вбив в 15-му році…» [6, с. 99]. 

Дізнавшись, що півсела знають, що Степана було закатовано, 

представники влади домовились звинуватити покійного у намірі влаштувати 

пожежу в колгоспі. Обмірковуючи ситуацію, Заїка вживає стандартні кліше 

того часу: «Я за це кров проливав». Але авторська характеристика 

реалістично розкриває ницість цієї людини: «Орден отримав за жорстоке 

катування петлюрівців, а квиток (партійний. – Л. С.) – за плебейське 

плазування перед владою» [6, с. 102]. Секретар райпарткому Большаков 
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(прозивне прізвище) замість того, щоб допитати Заїку про смерть Степана 

Дольки, похвалив його за класову пильність і поставив нове завдання: 

посилити варту на колгоспних полях і влаштувати показовий суд над кимось, 

хто зрізуватиме колоски. Як відомо, так званий «закон про 5 колосків» був 

прийнятий 7 серпня 1932 року.  

На вимогу районного начальства, Заїка вигнав на жнива усіх, хто міг 

тримати серп. Погнали на поле і ледве живу Пріську. Після двох місяців у 

лікарні вона повернулася у порожню хату. Гостро відчуваючи самоту і жаль, 

вона пішла у провалля, куди скинули Степана. І випадково знайшла там 

маленьке цуценя. Жінка вигодувала його, назвала Султаном. Цуценя 

перетворилося на великого і дужого вовкодава. 

За порадою лікаря, Пріська подала заяву прокуророві на Заїку за смерть 

чоловіка і на Щербу за своє каліцтво. Кульмінаційним моментом оповідання 

став суд, що відбувся за жінчиним позовом і сколихнув усе село. 

Незважаючи на те, що правда була на боці позивачки, «справедливий» суд 

відпустив Заїку, взявши до уваги його «пролетарське походження» і орден 

Червоного Прапора. Людський суд виявився неправим, але для Заїки 

здійснився суд Божий – Султан порвав йому горло. Задоволена помстою 

Пріська промовила: «Суд і самосуд» [6, с. 112]. Оскільки свідків смерті 

голови не знайшлося, лікарі видали довідку про смерть Заїки від вовка. 

Розвʼязка подана стисло і беземоційно: Новіцького заслано на три роки, 

Пріська виїхала з села, а Султан зник.  

Третя збірка малої прози письменника «Десята» вийшла 1968 року. У 

ній обʼєднані різні за тематикою оповідання. Але одне з них не залишає 

байдужим читача. Це оповідання «Старий млин». Головний герой – селянин 

Омелько Гречаний. Авторська характеристика розкриває конфлікт людини з 

владою: «Чесно прожив довге життя, нікого не скривдив, а на старість ось 

тобі наглядач! … Він же як оженився, то був у селі найбіднішим господарем,  

а тепер йому пришили вивіску – куркуль» [5, с. 52].  
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Вершиною трудового життя селянина був власноруч побудований 

деревʼяний млин, до якого зʼїжджалися з усіх околиць, бо він давав найкраще 

борошно. Одного дня до млина прийшов голова комітету незаможників і 

вручив папірця, що передавав усі права на млин «товаришу Осінову» [5, с. 

50]. Таким чином, уже в завʼязці оповідання формується конфлікт: 

Гречаному, який своїми руками побудував млин і все життя сумлінно і чесно 

працював, влада не дала жодної компенсації, фактично відібрала його майно. 

Прикметно, що старий Омелько не чинить жодного спротиву, він готовий 

піти геть. Але голова заявив: «Ні, ми вас не звільняємо. Ви мусите свій досвід 

передати товаришеві Осінову» і «в його голосі чулася погроза» [5, с. 50]. 

У подальшому розвиткові сюжету конфлікт поглиблюється і 

загострюється: Осінов поводиться нахабно і грубо. Після двох місяців 

спільної роботи раптом безслідно зник старий Омелько. Заплакана дочка 

Мотря шукала батька всюди, але без результату. На всі її благання і питання 

товариш Осінов холоднокровно відповідав, що той пішов додому, а про 

подальші події він нічого не знає. Але це була неправда.  

Кульмінаційним моментом твору є Божий суд над негідником: 

випадково Осінова затягує у трансмісію, що і спричинило його смерть. 

Випадковим свідком трагедії стала Мотря, яка не втрачала надії знайти 

батька. Також її непокоїла думка, що «той тульський чи тверський підлюк 

напився і заснув, прогавивши насипати в кіш зерна» [5, с. 60]. Прибігши до 

млина, жінка «побачила, як Осінова мотає вал трансмісії. Його очі були 

переповнені божевільним жахом, із рота булькала кров. Усі стіни, стеля, 

підлога, мішки й реманент забризкані кровʼю» [5, с. 60]. Намагаючись 

допомогти, Мотря відкрила воду і побачила труп батька. Зрозумівши, що 

вбивцею старого був саме Осінов, вона забрала тіло Омелька і на плечах 

понесла до села, не оглядаючись на млин. 

Оповідання створене у реалістичній стилістиці. Тут є традиційна 

пряма авторська характеристика героя, його самохарактеристика у формі 

роздумів і невласне прямої мови. Важливими і промовистими є вчинки 
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персонажів, а також їхні мовленнєві характеристики. Зокрема, мовлення 

Осінова сповнене грубими словами, лайкою. Його російська мова разом із 

нахабством і безкультурʼям різко контрастують із лагідною і покірною 

вдачею Омелька. Наприклад: «Але свій біль, свою невимовну гірку тугу він 

глибоко заховав на дно серця і не виявляв своєї розпуки назовні, не показував 

горя, щоб вороги не радувались», – так пише про Гречаного автор [5, с. 52]. 

Омелько Гречаний стає однією із численних безневинних жертв бездушної 

державної системи.  

Ще одним важливим твором є «Право революції», вміщене у збірці 

«Десята». На початку оповідання у гнівно-сатиричному відступі З. Дончук 

виразно окреслює ставлення до влади: «Блакитними просторами, жовтавими 

степами, духмяними чорноземами пливе, шумить, клекотить із диких лугів 

Азії завошивлена, розпатлана, у личаках, товстозада червона революція. 

Загадково патетична, з гучними гаслами, косими поглядами, брутально-

зухвала й нахабна, як повія. Брудна мораллю, жорстока поведінкою, звірина 

в засобах. Дикою буремною зливою, мов пʼяна бестія, нахрапно пролетіла 

білохатними селами, зеленіючими садами, пшеничними полями, 

перетворивши чисті українські остої побуту в руїну, опоганивши віковічну 

непорочність християнських моральних засад. Закаруселилась азійська 

сваволя! Насторожено причаїлась могутня українська ніч!» [5, с. 61]. 

В умовах більшовицької влади в селі твориться справжнє свавілля: 

людей грабують, калічать, навіть убивають, але начальство нічого не робить. 

Міліція арештувала найзапекліших душогубів – Карпа, Дементія, Трохима, 

але за два тижні відпустила. На селі розгорнувся справжній терор: «Ніч, 

опанована червоними розбійниками, була нескінченно довга, загрозливо 

страшна й моторошно кошмарна. Люди, наповнені скорботною тривогою, 

спали в хатах по черзі, очікуючи щохвилини наслідків революції. 

Стероризовані та зневолені, заковані революційним правом покори 

революції, чекали світлого дня, як пришестя самого Бога» [5, с. 67].  
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Староста села звернувся по допомогу до начальника районної міліції: 

десятьох селян убито, відбулася тисяча крадіжок за півроку. Автор моделює 

сатиричний дискурс: «Начальник міліції подивився на старосту села не 

зовсім добрим оком. В його плани не входив спокій на селі. Спокій, порядок, 

тиша – це ворог революції» [5, с. 68]. Після даремних звертань до 

представників влади, люди самотужки організували спротив: одного ранку 

село сколихнула звістка, що злодіїв убито прямо на порозі пограбованої ними 

церкви. Реакція влади була миттєвою: начальник міліції грізно питав, хто 

вбив «пролетаріїв». За сміливі слова, що це не пролетарі, а злодії, старосту 

арештували, а другого дня повідомили про його самогубство. А в село 

призначили нового старосту: «Ночами по задвірках знову панашилась 

революція... Люди відчайдушно ридали... 1922 рік» [5, с. 71]. Таким чином, 

автор відверто звинувачує владу не тільки в бездіяльності, а у відкритому 

знущанні над громадянами. Остання вказівка на рік демонструє, на наш 

погляд, достовірність зображених подій, на те, що письменник пережив усі ці 

жахіття на власному досвіді. 

Висновки до розділу 2. 

Оповідання «Переправа» набуває значення гнівної інвективи, оскільки 

держава намагається знищити своїх громадян, але не випустити зі своїх 

обіймів: «Утікали й переправлялися десятки тисяч тих, що зазнали 

“радісного і щасливого” совітського “раю”, зʼїхавшись ось тут з усіх кінців 

знедоленої України, а перед тим перейшовши коридори тих палаців, де “не 

карають, а виправляють”, а відтіль, нарізавши міліони кубометрів лісу на 

Колимі, на Соловках, у Сибіру, в Архангельську та інших “не так віддалених 

окраїнах необʼятной родіни”. Вичерпані з сил, стративши все, крім надії і 

віри в краще майбутнє, мандрують в чужі далекі краї шукати захисту, 

притулку й волі, шукати правди й справедливості» [7, с. 23]. 

В проаналізованих оповіданнях зі збірок «Через річку» і «Десята» 

З. Дончук всебічно зображує безправність простих селян перед владою. 

Замість того, щоб захищати інтереси громадян, представники держави 



29 

 

відверто глумляться над ними, чинять фізичне і моральне насильство, що 

призводить у багатьох випадках до смерті невинних людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

Антитоталітарний дискурс в українській повоєнній літературі 

формується саме в діаспорі, оскільки лише в умовах вільного і 

демократичного світу люди, які пережили десятиліття визиску і насильства, 

отримали можливість сказати правду про «більшовицький рай».  

Жанровий діапазон творів з антисталінським спрямуванням досить 

широкий: це і романи (більш відомі – І. Багряного, В. Барки, У. Самчука, і 

менш відомих письменників – Олени Звичайної, З. Дончука), і повісті, і мала 

проза. Більшість творів мають автобіографічну основу, як, наприклад, роман 

Олени Звичайної і Михайла Млакового «Ворог народу».  

У літературі діаспори широко висвітлена тема репресій (романи Олени 

Звичайної, І. Багряного, З. Дончука та ін.) та Голодомору (розглянуто окремі 
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твори Докії Гуменної, Олени Звичайної, М. Лавренка). Це лише невелика 

частка цілого материка діаспорної літератури, де порушені ці проблеми.  

У розглянутих творах спостерігаємо реалістичну поетику, подеколи 

збереження справжніх прізвищ негідників, що знущалися над людьми. 

Письменники вдаються до фактографічної точності, правдивості деталей, 

власне ставлення до описуваних подій виражають через авторські відступи-

інвективи (збірка Олени Звичайної «Оглянувшись назад») або шляхом 

уведення інтертекстуальних зіставлень («Миргородський ярмарок» Олени 

Звичайної). 

У межах нашої роботи ми намагалися повернути в літературний процес 

майже невідомого, проте, безперечно, талановитого письменника-емігранта 

Зосима Дончука. У процесі роботи ми спиралися на дослідження В. Біляїва, 

С. Ленської та автобіографічну книгу автора «Праця і нагорода». Формат 

дослідження дозволив нам зосередитися лише на частині його художньої 

спадщини, а саме – на трьох збірках оповідань. 

Перша збірка «Чорні дні» є найбільш емоційно наснаженою. Автор 

неначе вибухнув обуренням і гнівом, змальовуючи облудливість і 

лицемірство влади («Правду сказав», «Сміх божевільної»), показуючи безмір 

горя і визиску («Останній Великдень на Полтавщині», «Бабуся»). Одним із 

найбільш гострих оповідань є «Переправа», в якому з додаванням 

експресіоністичної стилістики змальована жахлива картина розправи 

радянських солдатів над беззбройними людьми, які втікали від 

«визволителів» на Захід. Смерті старих і малих, знущання і нечувана 

жорстокість радянських вояків створюють апокаліптичну картину, а присвята 

із покликанням на щоденникові записи вказує на достовірність описаного.  

Емоційність автора реалізується шляхом уведення в текст авторських 

коментарів і відступів, присвят та епіграфів. Однак Зосим Дончук прагне 

довести достовірність і правдивість зображеного, що досягається завдяки 

реалістичній поетиці творів, використанню прозивних прізвищ, 

експресивності заголовка книги. 
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Друга і третя збірки позначені меншою категоричністю. Письменник 

намагається уникати прямих оцінок, помʼякшити загальний настрій збірок, 

увівши чималу кількість оповідань про життя в еміграції, замальовок 

природи, ліричних новел. Однак у збірці «Через річку» найстрашнішим є 

оповідання «Суд». З. Дончук відверто зізнається в передмові, що твір мав би 

увійти до першої збірки. Справді, державний суд над убивцями з партійними 

квитками виправдав злочинців, але, на щастя, є і суд Божий. Саме він 

покарав негідника Заїку і хоча б частково відновив справедливість.  

У збірці «Десята» два оповідання мають відкрито антитоталітарну 

спрямованість – «Старий млин» і «Право революції». І якщо у першому 

знову ж таки Божий суд карає вбивцю Осінова, то в другому творі ситуація 

лише погіршується. Отже, письменник правдиво зображує подвійну мораль у 

суспільстві, коли ледарі і кримінальні злочинці посідають державні посади, 

отримують безмежну владу над людьми і, декларуючи демагогічні гасла, 

чинять наругу над простими селянами. Всі спроби людей встановити 

справедливість призводять до їхньої загибелі.  

З. Дончук використовує прийоми психологічної, мовленнєвої, 

поведінкової характеристики, використовує семантичні можливості 

заголовків, власних імен героїв. В основу всіх його творів покладено 

особистий досвід автора. 

Отже, Зосим Дончук – талановитий прозаїк, автор трьох збірок малої 

прози, позначених виразним антитоталітарним спрямуванням. Його творчий 

доробок заслуговує на пильне і детальне прочитання, що визначає 

перспективу подальших наукових досліджень. 
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