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ВСТУП 

Актуальність обраної теми. Дослідження літературного феномену 

українців, особливостей його становлення і розвитку неможливе без 

вивчення літературної спадщини митців, які з тих чи інших причин жили і 

творили за межами історичної батьківщини. Беззаперечним є той факт, що 

українська діаспора не лише зберегла свою національну ідентичність, але і 

значно розвинула й примножила здобутки культурної спадщини української 

нації. Тому в розробці сучасних концепцій історичного розвитку української 

культури, фундаментальне значення присвячено науковим дослідженням 

української діаспори в контексті національного літературного процесу. 

Постать Марії Цуканової довгий час залишалася маловідомою в 

контексті розвитку української літератури ХХ століття. Значну частину свого 

життя письменниця перебувала за кордоном, у вимушеній еміграції. 

Ставлення радянської влади до еміграційної літератури було досить 

однозначним і категоричним, тому збірки авторів-емігрантів видавалися 

здебільшого за кордоном, а українські читачі мали змогу хіба ознайомитися 

із незаконно ввезеними книгами своїх земляків, і то під загрозою арешту. 

Розпад Радянського Союзу повернув Україні твори багатьох талановитих 

митців, серед яких – мала проза Марії Цуканової. Творчість письменниці 

українські літературознавці часто розглядають в контексті поствоєнної 

літератури. Проте, на наше переконання, мотиви існування людини в 

еміграції, відображені в оповіданнях авторки, заслуговують також пильної 

уваги з боку дослідників. Особливо гострою ця проблема звучить з огляду на 

те, що фемінні погляди на еміграцію, її переживання можуть значно 

відрізнятися від чоловічих. Психологія жіночності значно відрізняється 

своєю емоційністю і глибиною внутрішніх переживань. Тому й еміграцію 

жінки переживають інакше, ніж чоловіки. Опиняючись у чужому середовищі, 

жінка-емігрантка мусить знайти своє місце в новому соціумі, залежно від 

його цінностей, законів, вимог і традицій. За таких умов процес ідентифікації 

жінки здійснюється під впливом багатьох чинників, що формують модуси 
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ідентичності особистості. У літературний творах такі модуси можуть 

виявлятися на різних рівнях організації тексту: образному, сюжетному, на 

рівні мотивів тощо. Аналіз модусів ідентичності варто здійснювати також в 

біографічному ключі, адже митці часто вкладають в героїв свого твору 

особистісні почуття і переживання. Отже, дослідження модусів ідентичності 

жінки-мігрантки у творчості Марії Цуканової дає змогу відкрити її творчість 

українському читачеві в новому ракурсі, дослідити та виявити почуття і 

переживання авторки, пов’язані з пошуком ідентичності у «чужому» соціумі. 

Об’єкт дослідження – мала проза Марії Цуканової.  

Предмет дослідження – модуси ідентичності жінки-емігрантки у малій 

прозі Марії Цуканової.  

Мета бакалаврської роботи – виокремити та проаналізувати ключові 

модуси ідентичності жінки-емігрантки у малій прозі Марії Цуканової. 

Відповідно до поставленої мети в роботі зроблено спробу вирішити 

наступні завдання:  

 виявити, опрацювати та систематизувати джерелознавчі 

матеріали з обраної проблеми; 

 осмислити теоретичні аспекти формування і функціонування 

модусів ідентичності; 

 розглянути рецепцію творчості Марії Цуканової 

літературознавчою наукою; 

 виявити автобіографічні джерела тем, образів і мотивів малої 

прози письменниці; 

 визначити спроби самоідентифікації жіночих персонажів і 

проаналізувати кризу ідентичності у малій прозі Марії Цуканової; 

 визначити характеристики національного модусу жіночої 

ідентичності в оповіданнях письменниці; 

 охарактеризувати музику як особливий прийом розкриття 

жіночої ідентичності у малій прозі Марії Цуканової. 
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Методологічні засади дослідження випливають зі специфіки 

поставлених завдань. Серед використаних варто назвати такі методи 

дослідження: 

 джерелознавчий метод допоміг опрацювати наукову літературу; 

 культурологічний метод використано для з’ясування поняття 

ідентичності в соціологічному та культурологічному контекстах; 

 історичний метод дав змогу розглянути творчість Марії 

Цуканової крізь призму літературознавчих наукових розвідок, а також в 

контексті розвитку української літератури ХХ століття; 

 біографічний став продуктивним при дослідженні творчого 

шляху Марії Цуканової. 

Крім того в роботі було використано сукупність методів 

літературознавчих досліджень, серед яких: 

 проблемно-тематичний, який полягає у визначенні провідної 

тематики твору, а також у виявленні та детальному розгляді моральних, 

психологічних, суспільно-історичних та інших проблем, порушених 

авторкою; 

 пообразний аналіз використано для характеристики образної 

системи твору; 

 гендерний підхід допоміг розглянути художні тексти 

письменниці як підсвідомий вияв прийнятих уявлень про стосунки між 

особами протилежної статі; проаналізувати особливості жіночого мислення, 

поведінки, психології, мови тощо в умовах еміграції. 

Теоретична база бакалаврської роботи пов’язана з працями багатьох 

українських і зарубіжних учених. Концепт модусу у філософському 

контексті досліджували О. Останина [20], О. Міллер [18] та інші науковці. 

Модуси ідентичності є предметом дослідження багатьох наук: культурології, 

психології, літературознавства, лінгвістики та ін. В основі класифікації 

модусів ідентичності покладено принцип та умови їх формування. Поняття 
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«ідентичності» в культурологічному і соціальному контекстах стали 

предметом наукових розвідок Б. Спінози [6], Л. Сандюка [21], M. Heidegger 

[26] та ін. Модуси ідентичності в художній прозі досліджували О. Міллер 

[18], Д. Гьокхан [11]. Проблеми гендерної ідентифікації висвітлені у працях 

Л. Акімової [1], Д. Бацилєвої [3], Ю. Галустян [10], К. Карпенко [15], Ю 

Мединської [17]. 

Найповніші дослідження творчості Марії Цуканової в новітньому 

літературознавстві належать І. Гавриш, яка присвятила низку публікацій, 

присвячених біографії та творчості письменниці [4;5;76;7;8]. 

Теоретичне значення бакалаврської роботи полягає в можливості її 

використання при дослідженні української еміграційної літератури. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх 

використання у викладанні історії української літератури ХХ століття для 

студентів-філологів. 

Структура та обсяг бакалаврської роботи зумовлені логікою 

дослідження поставленої проблеми. Робота складається зі вступу, двох 

розділів з підрозділами, висновків, списку використаних джерел (46 

найменувань). Загальний обсяг роботи – 46 сторінок, з них 41 – основного 

тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ТВОРЧІСТЬ МАРІЇ ЦУКАНОВОЇ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

1.1. Модуси ідентичності: теоретичний аспект 

Комплексний аналіз поняття «ідентичності» в контексті художньої 

прози Марії Цуканової варто розпочати зі з’ясування ґенези цього модусу в 

теоретичному і тематично-концептуальному розрізах. Аналіз наукової 

літератури дає підстави стверджувати, що концепція «ідентичності» викликає 

постійний інтерес з боку культурологів, лінгвістів, літературознавців, 

психологів та інших науковців. Перш, ніж систематизувати основні 

характеристики та форми модусів ідентичності, варто розглянути низку 

ключових понять. 

Поняття ідентифікація (вiд пiзньолатинського identifico –ототожнення) 

має два основних значення: усвiдомлення чи розпiзнання чогось або когось; 

уподiбнення, ототожнення з кимось або чимось. У першому значеннi термiн 

«iдентифiкацiя» використовується в психологiї пiзнавальних процесiв, 

моделюваннi штучного iнтелекту, юридичнiй психологiї тощо. В 

соцiологiчнiй лiтературi термiн «iдентифiкацiя» використовується переважно 

у другому значеннi i виражає ототожнення людиною самої себе з iншими 

людьми на основi установлення спiльних цiнностей, емоцiйних переживань, 

структури i спрямованостi внутрiшнього свiту, здатнiсть зберiгати протягом 

усього життя єднiсть свого «Я», свою «самiсть», а також трактується як 

основний механiзм соцiалiзацiї, суттю якого є прийняття iндивiдом 

соцiальних ролей та засвоєння соцiокультурних зразкiв i моделей поведiнки. 

Згодом змiстовне наповнення цiєї категорiї розширили в межах фiлософської 

теорiї. 

У культурологiчнiй теорiї категорiя iдентифiкацiї виражає процес 

ототожнення iндивiда з певною культурною традицiєю. Культурна 

iдентифiкацiя – це самовiдчуття людини всерединi конкретної культури, 
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усвiдомлене сприйняття норм i зразкiв поведiнки та свiдомостi, системи 

цiнностей i мови, а також усвiдомлення свого «Я» в конкретному 

культурному вимiрi. Iдентифiкацiя розумiється як центральний елемент 

самосвiдомостi, пов’язаний з вiдповiддю на запитання: «Хто я?», з фiксацiєю 

свого становища в системi суспiльних вiдносин. Важливим моментом 

iдентифiкацiї є самооцiнка особи i суб’єктивне вiдчуття своєї причетностi до 

конкретної системи культурних цiнностей [Сандюк]. 

Вiдмiннiсть мiж поняттями iдентичнiсть та iдентифiкацiя полягає в 

семантичнiй i практичнiй площинах. Як правило, перше – результат, а друге 

– процес [Васюк]. 

Модус у контекстi нашого дослiдження розглядаємо, насамперед, як 

властивiсть об’єкта, притаманну йому в певному станi. Вичерпну 

характеристику цiєї дефiнiцiї знаходимо в дослiдженнi В. Останиної, яка 

стверджує, що цей «фiлософський термiн позначає випадкову, несуттєву 

характеристику предмета, властиву йому не постiйно, а лише в деяких 

станах, спосiб буття, дiї, переживання, мислення. <...>. Поняття модусу 

виражає залежнiсть одиничних речей вiд субстанцiї; модус трактується як 

стан, одиничний прояв субстанцiї, це те, що iснує в iншому i виявляється 

через це iнше, на вiдмiну вiд субстанцiї, iснування якої не залежить нi вiд 

якої iншої речi. Кожен модус включений в нескiнченний ланцюг причин i 

наслiдкiв. Осягнення речей як модусiв означає осягнення необхiдних проявiв 

єдиної i вiчної субстанцiї. Модус вiдрiзняють вiд атрибута – невiд’ємної 

властивостi предмета, без якої предмет не може нi iснувати, нi мислитися» 

[Останина]. 

Похідним від модусу є поняття модифікація, яка, за твердженням 

Спінози, не існує поза модусом, що виражає її в кожному атрибуті, а 

реалізується як модифікація субстанції, спільної для всіх модусів. Таким 

чином, модус постає афективним станом атрибута, а модифікація – 

афективним станом субстанції [Жиль Делез].  
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Враховуючи сказане вище, можемо зробити висновок, що ідентичність 

постає як внутрішній стан людини, на який впливають певні чинники, 

пов’язані з її суспільно-культурним оточенням та індивідуальними 

особливостями характеру. Відповідно, варто більш ретельно дослідити модус 

ідентичності в соціокультурному та психологічному аспектах. 

Розуміння концепту культурної ідентичності відбувається через різні 

призми, теоретичні, методологічні або онтологічні. У якомусь сенсі 

культурну ідентичність можна розуміти як досвід, прийняття та узгодження 

динамічних соціальних ідентифікацій членами групи в певних умовах. 

Оскільки людина протягом своєї життєдіяльності часто стає учасником не 

однієї, а кількох соціальних груп, вона здатна взаємодіяти не тільки з однією 

культурною ідентичністю, але одночасно з кількома культурними 

ідентичностями паралельно, або в діахронії. Крім того, ідентифікація людини 

може змінюватися і варіюватися залежно від того, з представником якої 

соціальної спільноти вона взаємодіє , а також від умов, проблем, залучених 

людей тощо. Дослідники міжкультурної комунікації висунули низку теорій 

про культурну ідентичність у процесі комунікаційних взаємодій, серед яких: 

 культурна теорія; 

 теорія культурних контрактів; 

 теорія узгодження ідентичності [Yea-Wen Chen]. 

Окремі науковці стверджують, що в сучасному суспільстві існують 

певні динамічні закони, що ставлять під сумнів культурну ідентичність в 

таких важливих контекстах, як раса, засоби масової інформації та 

глобалізація [Yea-Wen Chen]. 

Отже, ідентичність передбачає глибоке усвідомлення людиною себе та 

позиціонування стосовно середовища й оточення. Якщо говорити про 

культурну ідентифікацію, то стає зрозумілим, що в сучасному світі вона 

формується в умовах активної міжкультурної комунікації. 

На думку таких філософів, як Б. Спіноза [цит за 1], Ф. Шеллінг [цит за 

1], основу соціокультурної ідентичності становить положення про те, що 
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всяке суще тотожне самому собі і кожному іншому сущому, оскільки воно є 

суще. Онтологічний аспект ідентичності визначив М. Хайдеггер як 

характеристику загальності буття [Heidegger, Жиль Делез]. 

Таким чином, соціокультурна ідентичність має форму інституційної 

структури суспільства, в рамках якої кожна особистість є елементом масової 

інституційної свідомості, ототожнюючи себе з певною соціальною групою 

(нацією, расою), етичними і моральними нормами, традиціями і звичаями. 

Демір Гьокхан стверджує, що в сукупності ідентичностей одне із 

чільних місць посідає національна ідентичність. Труднощі з визначенням 

національної ідентичності виникають не тільки у зв’язку з багатозначністю 

поняття ідентичність, а й тому, що внаслідок синтетичного характеру вона є 

предметом міждисциплінарних досліджень. Це призводить до накопичення 

значної кількості дефініцій. Відсутність цілісного визначення та чіткої 

концептуалізації національної ідентичності не дає можливості встановити 

критерії та умови їх застосування [Гьокхан, с. 26]. 

В україномовному науковому полі одними із найґрунтовніших 

досліджень цього модусу ідентичності є дослідження Стефанії Андрусів [2] 

та Тетяни Урись [23]. Остання визначає модус нацiональної iдентичностi в 

художнiй лiтературi як спосiб ототожнення особистостi автора зi своєю 

нацiєю через певнi лiтературнi елементи та структури на всiх рiвнях 

лiтературного твору як художньої системи. Його основу, на думку 

дослiдницi, становить нацiональний тип мислення автора, який є носiєм 

нацiонального духу та реалiзатором нацiональної iдеї. Модус виражається 

текстуально як на змiстовому, так i на формальному рiвнях органiзацiї 

художнього твору [Урись]. 

Дослідження модусів національної ідентичності є особливо актуальним 

в контексті аналізу діаспорної літератури. Українська діаспора – складне 

соціально-історичне явище. Зазвичай її масове виникнення пов’язують зі 

складними політичними умовами ХХ століття, коли багато українців змушені 
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були емігрувати за кордон. Фахівці інституту історії України виділяють 

кілька еміграційних хвиль українського народу в ХХ столітті: 

1) початок ХХ століття, коли зі здебільшого політичних причин 

емігрувала значна кількість громадських і політичних діячів: Д. Антонович, 

В. Винниченко, С. Петлюра, М. Порш, М. Русов, О. Скоропис-

Йолтуховський, Б. Ярошевський та ін.; 

2) масова еміграція 1917–1921 років, пов’язана з поразкою української 

революції (у науковій літературі її часто називають першою хвилею); 

3) трудова міграція із західної України у 20–30 рр. ХХ ст.; 

4) примусова еміграція та втеча від репресій і каральних органів 

упродовж 1920–1930 рр.; 

5) еміграція у зв’язку з подіями Другої світової війни (1942–1945 рр.); 

6) еміграція першої половини 1990-х рр., яка поширилася переважно із 

західноукраїнських земель на постійне місце мешкання до Канади, США, 

Австралії, Німеччини та інших країн [Енциклопедія]. 

Внаслідок перерахованих вище подій за межами України опинилися 

сотні тисяч (а то й мільйони) українців, які об’єднувалися у громади заради 

збереження національних культурних традицій. 

У ХХ ст. українське громадське та культурне життя західного світу 

відзначалося активним розквітом та активізацією мистецьких процесів. 

Проте українці, які були під владою Радянського Союзу, були позбавлені 

змоги тримати міцний контакт (у тому числі й міжкультурний) з 

представниками діаспори по всьому світу. Саме тому мистецькі, наукові та 

інші досягнення діаспори почали «повертатися» в материкову Україну вже 

після здобуття нею незалежності 1991 року. 

Етнічні українці, опинившись поза політичними кордонами своєї 

історичної батьківщини, намагалися не втратили з нею духовного зв’язку. 

Від початків свого становлення і до сьогодні українська діаспора як 

соціальне і культурне явище стала об’єктом вивчення багатьох науковців. 
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Досліджуючи питання національної ідентичності в контексті 

глобальних міграційних процесів, Демір Гьокхан стверджує, що міграція 

здатна спричиняти радикальні зміни у сфері масової свідомості, політичній 

культурі, політичному житті, інституційно-правових основах сучасних 

держав і системі міжнародних відносин. Життя індивіда в таких умовах 

набуває ознак «мультилокальної транснаціональності», що означає вихід 

людини за межі певної національності й території і фактично – глобалізацію 

біографії [Гьокхан, с. 92]. Саме такі умови, на наше переконання, формують 

модуси ідентичності, які виражаються в діаспорній культурі (і літературі 

зокрема) дещо інакше, ніж у митців, які творять, перебуваючи у рідному 

суспільно-культурному середовищі. У літературознавчих дослідженнях 

національне тісно пов’язане з поняттями національної свідомості, 

національної культури, менталітету, що знаходять свої відображення на 

різних рівнях організації художнього тексту. 

Крім національної ідентичності, в контексті нашого дослідження варто 

більш детально розглянути модус гендерної ідентичності. Гендерна 

ідентичність постає однією з основних характеристик особистості, що 

формуються в результаті психологічного становлення чоловічих або жіночих 

рис. Як стверджує І. Акімова: «Усвідомлення своєї гендерної приналежності 

є основою суб’єктивності людини і конструюючим елементом соціальних 

відносин. Гендерна ідентичність розглядається дослідниками як поєднання 

біологічно заданої статі з впливом соціокультурних чинників. Процес її 

формування отримав своєрідне трактування у взаємодоповнюючих теоріях 

соціального навчання, ідентифікації, статевої типізації, самокатегоризації, 

гендерної схеми, нової психології статі, соціальних ролей» [Акімова, с. 29]. 

Ключові компоненти структури гендерної ідентичності визначаються 

соціальними стереотипами, цінностями, зразками поведінки, нормами, які 

постають культурними і соціальними детермінантами мислення і поведінки 

людини як представника статі. Тому гендерна ідентичність виступає однією з 
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базових структур соціальної ідентичності і заснована на приналежності 

індивіда до чоловічої або жіночої групи [Галустян]. 

К. Карпенко стверджує, що зміна місця і ролі жінки в суспільстві 

пов’язана із суперечністю її існування [Карпенко, с. 59]. Проблема жіночої 

самоідентифікації, на думку науковиці, може ускладнюватися під тиском 

багатьох зовнішніх чинників. «Це знаходить віддзеркалення, з одного боку, в 

поглибленні процесу індивідуалізації й «пошуку власного життя», що 

вивільняє жінку з традиційних форм і ролевих розподілів, а з іншого – 

соціальні зв’язки, що надзвичайно урізноманітнилися, створюють у жінки 

потребу в збільшенні й розмаїтті контактів. Численність контактів робить їх 

менш міцними і більш поверхневими, а це, в свою чергу, забезпечує 

динамізм і безпосередність реалізації можливостей жінки» [Карпенко, с. 59].  

Здавна вважалося, що основним призначенням жінки було народження 

дитини та продовження роду. Нині спостерігаються зовсім інші тенденції – 

трансформація інституту сім’ї та батьківства, зміна старих моделей 

репродуктивної поведінки жінок, зміна пріоритетів і цінностей на користь 

професійного кар’єрного зростання та матеріального благополуччя. Усе це 

суперечить природному призначенню жінки, порушує усталені уявлення про 

роль матері та мотивації до дітородіння. Крім того, на психологію сучасної 

жінки впливають численні феміністичні рухи, які нині є популярними. Так, 

В. Бацилєва стверджує, що статус жінки в суспільстві, її місце і роль у 

різноманітній гамі міжособистісних стосунків завжди були тісно пов’язані з 

материнством, про що свідчать історичні факти, дані наукових досліджень, 

численні образи в культурі, а також безпосередньо сама життєва практика 

[Бацилєва, с. 58]. Це дає підстави стверджувати, що ідентичність жінки тісно 

пов’язана з материнством, реалізацією в особистому житті. Якщо ці процеси 

певним чином спотворюються під дією зовнішніх або внутрішніх чинників, 

може виникати так зване «розмивання ідентичності» [Ю. Мединська], її 

спрощення та збіднення через відмову від автентичних переживань.  
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Отож, на основі аналізу наукових джерел, виокремимо ключові модуси 

ідентичності, актуальні в контексті теми та проблеми нашого дослідження: 

 модус національної ідентичності – ціннісне ставлення до 

історії, культури, національних традицій і звичаїв свого народу, його ідеалів, 

почуттів та інтересів, мови, території проживання та ін.; 

 модус культурної ідентичності – відчуття приналежності до 

певної культури, а також асиміляційні процеси, пов’язані із життям в умовах 

іншої культури; 

 модус гендерної ідентичності – усвідомлення місця і ролі жінки 

в суспільстві. 

Питання культурної та етнічної ідентичності нерозривно пов’язані з 

літературою еміграції. Часто художні твори митців-емігрантів задавали 

систему цінностей, культурних орієнтирів, кодів, поведінкових моделей, на 

основі яких створювалися мотиви творів і образи героїв. До проблем 

формування і модифікацій модусу гендерної ідентичності ми повернемося у 

наступних розділах нашого дослідження.  

 

1.2. Творчість Марії Цуканової крізь призму літературознавчих 

наукових розвідок 

Соціальна та політична ситуація в Україні протягом тривалого часу 

спричинила кілька хвиль масової міграції людей за кордон, про що йшлося у 

попередньому підрозділі нашого дослідження. Ці процеси призвели до 

виникнення унікального культурного явища, яке отримало назву діаспорної 

культури. Вивчення стилю життя та досягнень українців і їхніх нащадків, які 

оселилися за тисячі кілометрів від рідного краю, дає підстави з упевненістю 

стверджувати, що вони зберегли національну мову та культуру, більше того, 

їм вдалося розвинути їх, зробивши свій вагомий внесок у світову культуру. З 

творчістю багатьох діаспорних письменників українці отримали змогу 

ознайомитися тільки після розпаду Радянського Союзу та зняття «залізної 

завіси». Не випадково І. Гавриш із цього приводу зазначає, що «ще 
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десятиліття тому постать М. Цуканової була мало відома українському 

читачеві» [Гавриш, с. 297]. Зокрема кілька її збірок були доступними для 

жителів західних регіонів нашої країни, але переважна більшість творів 

письменниці була надрукована за кордоном. Сьогодні ім’я Марії Михайлівни 

Цуканової, як і багатьох інших діаспорних митців минулого століття, 

залишається маловідомим для пересічного українця, проте все частіше 

з’являються наукові розвідки вітчизняних літературознавців, присвячених 

дослідженням творчого доробку письменниці.  

І. Гавриш стверджує, що ранні твори письменниці залишилися поза 

увагою критики. Про окремі оцінки творів М. Цуканової цього періоду 

можна дізнатися з її спогадів, зокрема про рекомендації П. Тичини щодо 

подальшої роботи авторки на основі оцінки повісті «Святий хутір» та 

схвальні відгуки Борщаговського і Мамонтова на її першу п’єсу [Гавриш]. 

Текст цієї п’єси не зберігся до наших днів. 

Аналізуючи мемуарні записки Ю. Шевельова, пов’язані з діяльністю 

літературної секції «Просвіти», І. Гавриш дійшла висновку, що творчість 

М. Цуканової на Правобережній Україні в момент її переїзду до Львова була 

фактично не відомою. Знайомство материкової України з творчістю митця 

розпочалося з постанови її п’єси «Проліски», що отримала відгуки 

авторитетних дослідників – Ю. Шевельова (Юрія Шереха) та І. Німчука. 

Драма викликала цілий шквал неоднозначної критики: від схвальної до різко 

негативної. Наприклад, як стверджує І. Гавриш, у часописі «Українські вісті» 

було надруковано рецензію за анонімним підписом, у якій ця п’єса 

характеризувалася як найкраща в сезоні [Гавриш]. Натомість Ю. Шерех 

звинуватив авторку у «нещирості таланту» [Шерех]. 

Творчість Марії Цуканової львівського періоду розглядалася 

здебільшого на сторінках часопису «Наші дні» [Ковалів]. Також ім’я 

письменниці згадується у наукових розвідках О. Тарнавського, який поставив 

ім’я Марії Цуканової в один ряд з іншими талановитими українськими 
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письменниками, стверджуючи, що вона здійснила значний внесок у розвиток 

літератури Західної України [Тарнавський]. 

Пізніше ім’я письменниці неодноразово згадувалося у наукових працях 

М. Ільницького, присвячених розвитку літературного життя Львова у першій 

половині ХХ століття [Ільницький]. Зокрема літературознавець згадує Марію 

Цуканову в контексті аналізу творчості митців часів Другої світової війни, а 

також у розділах, що стосуються письменників, які змушені були переїхати зі 

Східної України і стали активними учасниками літературного процесу 

Галичини. 

Еміграція письменниці за кордон спричинила тимчасове зникнення її 

творчості з поля зору українських літературознавців того часу. Незважаючи 

на те, що в повоєнні роки за межами України емігранти засновували потужні 

мистецькі організації (МУР та ін.), письменницю не згадували в контексті 

діяльності жодної з них. І. Гавриш пов’язує це з тим, що «родина 

письменниці проживала спочатку в Австрії (Тіроль), а згодом – в Аргентині 

(Буенос-Айрес), і відповідно, через територіальну віддаленість від міст, що 

слугували осередками української культури на еміграції, авторка не мала 

змоги тісно співпрацювати з іншими письменниками чи бути членом 

літературного угрупування. До того ж нечисленні публікації її творів 

зазначеного періоду пов’язані з періодичними виданнями, наприклад, уривок 

з роману «Проба» був надрукований у журналі «Литаври», а новела «Ельф» – 

у виданні «Дешева бібліотека Нового шляху», що виходили невеликим 

тиражом і не були доступні широкому колу читачів» [Гавриш, с. 298]. 

Пізніше ім’я Марії Цуканової згадувалося у кількох літературознавчих 

розвідках, присвячених розвитку діаспорної літератури (Г. Костюк). Проте 

знаковою для розуміння місця творчості письменниці в українському 

літературному просторі є стаття в англомовній версії «Енциклопедії 

Українознавства» [Encyclopedia]. 

Сьогодні творчість Марії Цуканової є доступною для українців завдяки 

Інтернет-платформі «Діаспоріана», де можна знайти прозові збірки «На грані 
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двох світів» (1949-1950), «Бузковий цвіт» (1951), «Шовкова рукавичка» 

(1946). Пожвавився також інтерес сучасного літературознавства до 

особистості мисткині. Так, серія ґрунтовних досліджень, присвячена постаті 

Марії Цуканової, належить авторству Ірини Гавриш, на яку ми посилалися 

вище. Науковиця досліджує у своїх публікаціях мотиви малої прози 

письменниці, її творчість, біографію та драматичну спадщину [6]. 

1.3. Автобіографічні джерела тем, образів і мотивів малої прози 

Марії Цуканової 

Життя Мaрії Цукaнової було сповнене бaгaтьох яскрaвих, чaсто 

дрaмaтичних подій. В електронних довідникaх знaходимо досить скромні 

відомості з біогрaфії письменниці: «Нaродилaся 20 жовтня 1905 року в 

Укрaїнi в родинi службовця Михaйла Скоромного. Зaкiнчилa гiмнaзiю, 

нaвчaлaся у музичному технiкумi, потiм – у Хaркiвському інститутi музичної 

культури (1920–1926). Почaлa писaти росiйською мовою, пiд впливом 

першого чоловiкa – Івaнa Блaговiровa – спробувaлa писaти укрaїнською. 

Почaлa друкувaтися нa почaтку 30-х рокiв. 

У 1933 роцi було зaaрештовaно чоловiкa, котрий незaбaром помер в 

ув’язненнi. Прцювaлa пiaнiсткою в естрaдному бюро (1935–1941), потiм в 

Iзюмському зaлiзничному клубi. У 1936 роцi вийшла вдруге замiж зa 

В. Цукановa. Нaприкiнцi Другої свiтової вiйни переїхала до Львовa. 

У 1943–1944 рокaх перебувaлa у Львовi, потiм емiгрувалa до 

Нiмеччини (1944), перебувaлa в тaборaх Бiрaу (Нiмеччинa), Ляндек (Aвстрiя). 

Емiгрувaлa до Aргентини (1949), потiм до США (1961), де перебувaв її син. 

Мешкaлa в штaтi Пiвденнa Каролiнa. У 1992 роцi втрaтилa чоловiкa. Померлa 

28 вересня 1998 року, поховaнa нa укрaїнському цвинтaрi у Вaшингтонi» 

[Цукановa]. 

У попередньому пункті нашого дослідження ми з’ясували, що, 

переїхавши до Львова, Марія Цуканова брала активну участь у культурному 

житті «західної столиці». Її ім’я досить часто згадувалося в контексті 
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розвитку тогочасного літературного процесу, а драматичні твори ставилися 

на сцені Львівського театру. 

Спогади про війну, життя в еміграції стали джерелами для оповідань 

письменниці, в яких також можемо простежити автобіографічні мотиви. У 

передмові до збірки «Бузковий цвіт» Євгеній Юнацький стверджує, що Марія 

Цуканова опинилася за кордоном унаслідок воєнних дій. Саме там, за 

межами «морального пригнічення та безупинного терору», авторка змогла 

повністю реалізувати себе в творчості. За кордоном побачили світ її 

оповідання, п’єси, повісті «Їх таємниця», «На грані двох світів», а також 

роман «Проба». 

Можемо визначити ключові біографічні моменти, що стали джерелами 

тем і мотивів прози Марії Цуканової: 

 особиста драма письменниці – смерть першого чоловіка; 

 переїзд до Львова і участь у літературному процесі тогочасної 

Галичини; 

 переживання складних і драматичних подій часів Другої світової 

війни; 

 еміграція. 

Герої багатьох оповідань письменниці переживають складні життєві 

моменти, пов’язані чи то з війною, чи то з проблемами облаштування життя в 

іншій країні. Знаковим при цьому є те, що письменниця на власному досвіді 

знала, як важко пристосуватися жінці до життя в умовах чужої країни.  

Висновки до Розділу 1 

У сучасній Науковій термінології поняття «модусу» ї розглядається як 

тимчасовий, перехідний стан, що виникає під впливом певних обставин. 

Модус ідентичності в психологічній науці трактується як самоусвідомлення 

людиною себе, місця в житті, суспільстві, ставлення до оточуючих. 

Марія Цуканова належить до тих митців українського походження, які 

змушені були покинути свою батьківщину під тиском обставин. Вимушена 
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еміграція наклала свій відбиток на творчість письменниці, описуючи долю 

своїх героїнь у творах малої прози, авторка розповідає читачеві про нелегку 

долю жінки – емігрантки, яка змушена облаштовувати своє життя на чужині. 

В контексті нашого дослідження ми розглядали два ключових модуси 

самоідентифікації жінки в еміграції, які можна простежити в оповіданнях 

Марії Цуканової: особистісний, або гендерної ідентичності, а також модус 

національної ідентичності. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБРАЗИ ЖІНОК-ЕМІГРАНТОК ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ЇХ ЗОБРАЖЕННЯ У МАЛІЙ ПРОЗІ МАРІЇ ЦУКАНОВОЇ 

 

2.1. Самоідентифікація жіночих персонажів і криза ідентичності у 

малій прозі Марії Цуканової: особистісний модус 

Моделі гендерної ідентичності жінки перебувають у залежному стані 

від того середовища, де формується її особистість. Так, Ю. Маслова вважає, 

що в суспільстві існують певні стереотипи, які й формують модуси 

особистісної ідентичності жінки [Маслова]. О. Кісь, наприклад, стверджує, 

що «образ Берегині був сконструйований цілком штучно на самому початку 

незалежності, і його появою та стрімким поширенням завдячуємо насамперед 

творчості українських письменників-народників» [Кісь]. 

Так чи інакше, модуси гендерної ідентичності жінки пов’язані, 

насамперед, з двома її іпостасями: жінка-мати й жінка-дружина.  

В контексті розгляду особистісного модусу ідентичності героїв малої 

прози М. Цуканової, доцільно звернути більш детальну увагу на оповідання 

«Сторінка одного життя». Художня структура твору побудована у формі 

листування української емігрантки Ганни С. до своєї подруги Одарки. Саме 

із листів ми дізнаємося про долю жінки, її життєву історію та поневіряння 

поза межами Батьківщини. І. Гавриш стверджує, що в центрі цього твору – 

мотив долі, що у поєднанні з романтичним мотивом мандрів вибудовує 

«поліфонічний художній світ твору». «Авторка пов’язує відображення долі у 

всій її багатоаспектності саме з образом Ганни, яка пройшла складний шлях 

життєвих випробувань: еміграція, смерть чоловіка. Усi трaгiчнi тa щaсливi 

мoмeнти свого життя гeрoїня пoв’язує з дoлeю. Тaким чином, у її уявлeннi 

дoля – цe нe тe, щo буває, aлe тe, щo є зaвжди. Виїзд зa кoрдoн спoчaтку дo 

Єврoпи, a пoтiм дo Aргeнтини пoстaє як нeминучий: «Дoля кинулa нaс в рiзнi 

крaїни, ти oпинилaся в Пiвнiчнiй Aмeрицi, я – в Aргeнтинi» [Цук: 5]. Зустрiч 

з Микoлoю, який пiд чaс пeрeбувaння в Єврoпi стaв другoм, a згoдoм 
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чoлoвiкoм, виконує своєрідну урівноважувальну функцію до минулих 

негараздів. Хвороба та несподівана смерть чоловіка також була визначена: 

«Є, крім того, ще інша воля, яка керує нами…Чому? Чому Микола мусів 

загинути від такої незначної операції? Але хто може дати відповідь на це 

питання? Що знаємо ми про закон долі…» [Цуканова, с. 6]. Зберігаючи за 

долею неможливість пізнати її за допомогою людського інтелекту, 

М.Цуканова зображує долю скоріше в теїстичному ключі як «метафоричне 

вираження неухильної для нього [індивіда. – І.Г.] Божої волі». Однак 

письменниця не оминає й іншої інтерпретації: «зовнішньою по відношенню 

до долі детермінантою (автором долі) може виступати сам суб’єкт, – доля 

мислиться як продукт свідомого його творення: від архаїчних уявлень до 

марксистського «людина – творець і господар своєї долі». Саме так розуміє 

долю Микола, сильна особистість. Він звик керувати своїм життям і брати 

відповідальність за інших: «…мав оптимістичну вдачу і завжди казав, що 

кожний може досягти того, чого бажає, лише потрібна воля і певність 

себе» [Цуканова: 6]. Спростуванням його життєвої концепції стає 

несподівана і безглузда смерть під час видалення апендициту. Водночас його 

смерть стає аргументом на користь попередньої інтерпретації долі як 

втілення Божої волі. Трактування долі як вищої сили в оповіданні «Сторінка 

одного життя» виступає в діалектичній єдності з індивідуальною долею – 

умовами життя, життєвим шляхом і тим, що на ньому виникає. Центральною 

у творі постає саме доля жінки, її місце, роль та мета існування: «Що знаємо 

ми про закон долі, яка керує нашим життям, та про мету нашого існування?» 

[Гавриш, провідні с. 301: 6]. 

У цьому творі можна простежити прояви ключових модусів гендерної 

ідентифікації жінки-емігранки, на формування яких вплинуло її перебування 

у «чужому» соціальному середовищі. Ще з перших слів Ганни ми можемо 

зрозуміти її ставлення до родинних цінностей і сім’ї. Звертаючись до своєї 

подруги, вона пише: «Потім тебе полонив вир нового життя, яке не було 

легке: боротьба за існування, всілякі турботи, праця. Все це розумію, бо все 
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те відбувалося і в моєму житті. Кожна з нас мала свою родину, свої 

обов’язки, за якими не лишилося часу для чогось іншого» [Цуканова, на грані 

с. 5]. Як бачимо, головна героїня належить до того типу жінок, які повністю 

погоджується з роллю хатньої господині, «берегині» домашнього затишку. 

Дійсно, з давніх-давен у суспільстві існує стереотипне уявлення про те, що 

основна роль жінки – бути матір'ю, дружиною, вести домашнє господарство, 

а головне в житті чоловіка – матеріальне забезпечення родини. Теоретичне 

пояснення такого поділу чоловічих і жіночих ролей можна знайти у Т. 

Парсонса. Зокрема він вважав, що чоловік виконує роль добувача, а жінка як 

берегиня домашнього вогнища – експресивну. Головний статус для жінки, на 

думку Т. Парсонса, – бути дружиною свого чоловіка, матір'ю дітей, 

домогосподаркою. Такий розподіл ролей між чоловіком і жінкою, з точки 

зору науковця, сприяє стабільності в суспільстві [Парсонс, с. 188]. 

С. Узун з цього приводу відзначає, що статеві відмінності 

використовуються суспільством як основа для диференціації соціальних 

ролей, але сутність цих ролей не є біологічно обумовленою такими 

факторами, як більша фізична сила чоловіків або здатність жінок до 

народження дітей. «Гендерні ролі в сучасних суспільствах склалися скоріше 

на основі культурних і соціальних особливостей, а не в результаті 

«природного порядку речей» [Узун, с. 240]. 

На прикладі історії героїні оповідання «Сторінка одного життя» М. 

Цуканова демонструє, як може трансформуватися модус гендерної 

ідентичності під впливом зовнішніх обставин у жінки-емігрантки. Ми не 

можемо стверджувати напевно, але є велика ймовірність того, що в історію 

життя Ганни авторка вклала автобіографічні мотиви, зокрема й стосовно її 

ставлення до своєї жіночої ролі в родині й суспільстві.  

Про гендерну позицію жінки-домогосподині, на підсвідомому рівні 

«залежної» від чоловіка, свідчить те, як героїня сприйняла появу у своєму 

житті Миколи. Він став для неї спасінням від тяжких поневірянь, 

захисником, надією на безпечне і забезпечене існування. Для жінки саме 
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такий стан речей є ідеальним, у цьому вона вбачає своє покликання й щастя: 

«На щастя, доля надіслала мені Миколу, який узяв мене під свою опіку, був 

вірним другом і захисником…» [Цуканова, с. 6]. 

Раптова й безглузда смерть чоловіка порушила довгоочікуваний спокій 

головної героїні, тому вона змушена була пристосовуватись до нових умов 

існування, в яких її природна гендерна позиція більше не мала змоги 

реалізуватись. Опинившись у чужій країні, з поганим знанням мови, без 

освіти і житла з малою дитиною на руках Ганна була змушена шукати 

заробітку, щоб прогодувати доньку й себе: «Можеш собі уявити мій одчай. 

Крім того, що загубила чоловіка, якого кохала, я ще залишилася цілком 

самотньою, без засобів до життя, без потрібної підготовки до зустрічі з 

боротьбою за існування. Ми, жінки, здебільшого легковажно ставимося до 

життя, вважаючи, що одруження і хатнє вогнище є мета нашого 

існування. Тому я щиро вітаю жінок модерних, які дбають про незалежність 

і потребу зустріти життя підготовленою» [Цуканова, с. 7]. У цих рядках 

можемо простежити еволюцію модусу особистісної ідентичності героїні, що 

повторює історичний шлях поглядів людства на роль жінки в суспільстві. 

Виявляється, жінка, яка згодна жити за правилами класичного «патріархату» 

є зовсім непристосованою до сучасних реалій буття. Тобто, образ «берегині» 

дисонує з нинішнім суспільством і тими випробуваннями, які постають перед 

жінкою, що опиняється в еміграції без надійної підтримки рідних людей. 

Опинившись у нових обставинах існування, свідомість жінки зазнає 

трансформації, яку М. Максюта характеризує так: «Внутрішні зміни 

відбуваються й у «працьовичок усякого роду інституцій», й у «хатніх жінок». 

Національно–особистісні якості жіночого буття та відповідальності, у єдності 

все дійовіших проявів жіночої гідності, свідчили про все помітніший вихід 

жінки із «затишку існування у чоловічій тіні»; коли для жіночого буття була 

характерна, зокрема, манера роззброювати споконвічно узвичаєною 

«непослідовністю нерозгаданого «жіночого сфінкса», «вічною дитячістю» і т. 

ін, що не рідко ототожнювалася із жіночістю. Для сучасного світу усе більш 
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виразні такі риси як спеціалізація, стандартизація, «механізація» життя і 

світогляду людини, запанування загальноприйнятих думок, уподобань та 

поведінки [Максьюта, с. 246]. 

Описуючи історію Ганни, авторка торкається ще однієї болючої 

проблеми гендерних відносин сучасності – домагання чоловіка, що має більш 

вигідне становище і користується цим: «Але шеф почав залицятися до мене. 

Був це гладкий чолові середніх років, мав жінку і троє дітей. У мене викликав 

непереможну огиду...» [Цуканова, с. 7]. Сьогодні проблемі сексуального 

домагання на робочому місці засоби масової інформації та громадськість 

приділяють значну увагу. Проте кілька десятиліть тому в українському 

суспільстві ця тема не була досить популярною. В минулому домагання 

вважалося особистою проблемою або просто заперечувалося, що не 

залишало жертві іншого вибору, крім звільнення. Зі збільшенням кількості 

працюючих жінок сексуальне домагання стало настільки поширеним, що 

було визнане порушенням прав людини, і стіна мовчання, що оточувала це 

явище, почала руйнуватися. Можна стверджувати, що Марія Цуканова стала 

однією з перших українських письменниць, що порушили проблему 

сексуальних домагань у своїй творчості настільки відверто. Хоч авторка 

описала цей епізод життя героїні кількома фразами, саме його існування в 

структурі сюжету підтверджує те, що чоловічі домагання були ще одним 

негативним чинником, який впливав на формування жіночої самосвідомості 

емігранток.  

Після кількох невдалих спроб працевлаштування героїня оповідання 

«Сторінка одного життя» опиняється в родині самотнього аргентинця, що 

виховує сина. Ганна влаштовується гувернанткою, і розвиток подальших 

подій твору вирішує не лише її жіночу долю, а й формує ще один модус 

особистісної ідентичності героїні – материнський.  

Авторка вдається у творі до своєрідного психоаналітичного прийому, 

що потребує більш детального аналізу з використанням основ класичного 

психоаналізу. У героїні твору від попереднього шлюбу залишається донька 
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Тіяна, яку вона виховує самотужки. В її нового роботодавця син Еді, якого 

він теж виховує без дружини. Ми бачимо зустріч двох дзеркально-

протилежних моделей виховання та їх наслідків, що проявляються у 

поведінці дітей. Безперечно, обидві дитячі долі так чи інакше пов’язані з 

модусами жіночої ідентичності: Тіяну виховує мама, яка залишилася без 

чоловіка, а хлопчик росте позбавленим материнської любові й піклування. 

Роль батьків, гендерного виховання є актуальним предметом 

дослідження психології та інших суміжних наук. Сучасне літературознавство 

часто користується теоретичним арсеналом багатьох галузей людського 

пізнання для глибшого і детальнішого аналізу художнього тексту. На нашу 

думку, аналіз модусу особистісної ідентичності жінки-матері в оповіданні 

«Історія одного життя» варто здійснювати в контексті ключових положень 

психоаналізу, засновником якого є австрійських науковець З. Фрейд. 

Щоб з’ясувати причини поведінки дітей в оповіданні «Історія одного 

життя» доцільно звернутися до поняття Едипового комплексу, який 

обґрунтував З. Фрейд. За його психоаналітичною концепцією, кожній людині 

змалечку притаманний цей комплекс. Така назва походить від легенди про 

царя Едипа, який убив свого батька і потім одружився з матір’ю. Вираження 

цього комплексу проявляється у тому, що дитина закохується у одного з 

батьків протилежної статі, а іншого (своєї статі) сприймає за суперника. 

«Вороже ставлення до батька і тільки ніжні об’єктні потяги до матері 

виявляються для хлопчика змістом звичайного позитивного Едипового 

комплексу» [Фрейд, с. 119]. «Під час руйнування Едипового комплексу 

захоплення об’єктом-матір’ю перестає діяти. Замість нього можуть 

виникнути дві ситуації: або ідентифікація з матір’ю, або посилена 

ідентифікація з батьком» [Фрейд, с. 119]. Тобто руйнування цього комплексу 

сприяє утворенню сильного характеру у хлопця. Звідси, як вважає З. Фрейд, 

бере свій початок утворення іншого психологічного явища: «Над-Я» 

особистості. «Таким чином, можна припустити, що найзагальнішим 

результатом сексуальної фази, яка підпорядковується Едиповому комплексу, 
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є виникнення в «Я» раніше названих ідентифікацій. Ця зміна «Я» зберігає 

своє особливе положення, яке протистоїть іншому змістові «Я» як ідеал 

«Над-Я». Далі психоаналітик вказує на характер суперечки між «Я» та «Над-

Я», що є особливо важливим для аналізу поеми: «Але «Над-Я» – не просто 

залишок первинних виборів об’єкта, що виконує «Воно»; «Над- Я» має 

значення енергетичного утворення реакції проти них. (…) «Над-Я» збереже 

характер батька, і чим сильнішим був Едипів комплекс, тим швидше (під 

дією авторитетів, релігійного вчення, навчання та читання) відбулося його 

витіснення, тим суворіше «Над-Я» буде володарювати «Я» у вигляді совісті, 

підсвідомого почуття вини [Фрейд. 122]. 

Узагальнено під «едиповим комплексом» розуміють латентний 

конфлікт між сином та батьком, неусвідомлене прагнення убити батька як 

суперника і водночас почуття провини перед ним. Фрейд зазначав, що 

«едипів комплекс», з одного боку, символізує страх сина перед батьком як 

носієм караючої інстанції, оскільки син нібито несвідомо відчуває інцестний 

потяг до матері, що і зумовлює синовню ненависть до батька або навіть 

бажання йому смерті, з іншого – формує напрямок розвитку хлопчика, його 

Super-Ego, оскільки саме батько виступає для нього тим поведінковим 

ідеалом, із яким він себе ідентифікує як чоловік, засвоюючи маскулінні 

чесноти та соціально-ролевий стереотип поведінки [Сайтарли, с. 279]. 

Як бачимо, у доньки Ганни відсутність батьківського виховання 

сформувало своєрідне ставлення до матері: «До того, Тіяна мала вдачу 

спокійну, була дуже серйозна, навіть мені здавалося надто поважною на 

свої роки. Ніколи не жалілася і не плакала, коли я залишала її саму дома, і 

жила у своєму світі уяви, навіть часом мені здавалася трохи дивною. Так, 

наприклад, коли я поверталася з роботи додому, Тіяна, замість того, щоб 

бігти мені назустріч, продовжувала сидіти в своєму закутку і бавилася з 

ляльками» [Цуканова, с. 18].  

Безперечно, роль батька у вихованні дівчинки і формуванні її 

самоідентичності неможливо перебільшити. Безпосередній обов'язок 
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чоловіка – створити максимально спокійні комфортні умови життя для 

матері та дитини. Позбавившись цих умов Ганна була змушена значну 

частину свого часу приділяти заробіткам, тому Тіяна лишилася сам-на-сам зі 

своїми дитячими переживаннями, що трансформувалося у замкнутість і 

відсутність близьких стосунків з матір’ю. Донька Ганни – теж майбутня 

жінка, гендерна ідентичність якої формується від народження. З одного боку 

цей процес формування порушено відсутністю батька, позитивної чоловічої 

моделі поведінки щодо дівчинки, а з іншого – відсутністю достатньої 

кількості материнської уваги. «Інакше кажучи, в «едиповому» механізмі 

спрацьовують, і неусвідомлена фізіологічна фобія чи тривога як страх перед 

покаранням, і фобія втрати батьківської любові. Тому згідно з багатьма 

дослідниками, зокрема сучасним соціологом Т. Парсонсом, ймовірність 

невротичних наслідків «едипового комплексу» не зменшують його 

функціональної значущості, оскільки саме за допомогою цієї структури 

особистість набуває здатності діяти відповідно до вимог обов’язку. За 

Парсонсом, «едипів комплекс» є безальтернативним механізмом Парсонсом, 

«едипів комплекс» є безальтернативним механізмом інтерналізації 

поведінкових взірців та афективного стримування. За будь–яких умов у 

системі виховання підростаючого покоління необхідний імператив 

батьківської вимогливості, афективної нейтральності, оскільки дитина більш 

емоційно залежна від матері, аніж від батька. І від вимогливості з боку батька 

вона отримає найменшу психічну травму [Сайтарли, с. 281]. Невротичні 

наслідки для Тіяни проявляються в її замкнутості, натомість у Еді вони 

знаходять своє вираження у відкритому конформізмі й агресивності. 

З появою в житті Ганни маленького підопічного Еді ми бачимо, як 

змінюється її поведінка і ставлення до хлопчика: «Можеш собі уявити, що я 

відчула в цю мить. Здавалося мені, ніби чиясь холодна рука стисла моє серце; 

все моє нещасливе життя майнуло перед очима. Ніхто не хотів мене, всі 

відкидали, як непотрібну річ, навіть цей хлопчик» [Цуканова, с. 19]. 

Неприязнь хлопчика головна героїня сприйняла як виклик: вона вирішила 
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будь-яким способом досягти його прихильності, стати близькою людиною 

для дитини. Щоб зрозуміти причину такої поведінки, звернемося до 

психоаналізу. Психоаналітик Я. Багрій стверджує, що найбільш вирішальним 

фактором в утворенні справжнього цільного зінтегрованого «Я» є стосунки з 

іншими людьми, зокрема з матір’ю. Для того щоб розвиток був успішним, 

дитина повинна відчувати достатній материнський догляд [Багрій, с. 26]. 

Ганна обирає єдиний правильний шлях у стосунках з хлопчиком – довіру й 

любов. Жінка нарешті отримує можливість реалізувати свої материнські 

почуття повною мірою. Можливо, Єді отримує більше уваги з боку жінки, 

ніж її донька: « – Іди гратись до своєї кімнати. Я не маю часу. Так було 

завжди. Я ніколи не мала часу для своєї дитини. І Тіяна, ніби зрозумівши, без 

ніякої скарги повернулася і пішла до нашої кімнати, а я пішла східцями вгору 

до дитячої кімнати, де мала зустріти чужу дитину, до якої мене 

підштовхував не лише обов’язок, але й якийсь внутрішній імпульс, що його я 

сама не могла з’ясувати» [Цуканова, с. 23]. Актуальними в цьому контексті є 

твердження Д. Савенка про те, що в сучасній психології особистості і 

психотерапевтично орієнтованих напрямках материнство вивчається в 

аспекті задоволеності жінкою своєю материнською роллю, особистісною та 

гендерною ідентифікацією [Савенко, с. 231]. У словах Ганни простежується її 

незадоволення Ганни стосовно самої себе, того, як вона виконує реалізується 

стосовно власної доньки. Цей стан має своє пояснення, пов’язане з періодами 

формування стосунків між матір’ю та дитиною. Психологи визначають 

період раннього розвитку дитину як сумісно-роздільну діяльність матері з 

дитиною. На цьому етапі мати вже виробляє власний стиль емоційного 

супроводу та взаємодії з дитиною. Відбувається подальший розвиток її 

переживань і поведінки в ситуаціях, які вимагають виконання нею функцій 

об’єкта прихильності та участі в діяльності дитини в якості емоційного 

санкціонера успішності досягнення цілей. За сприятливих умов, розвиток 

дитини забезпечує переведення інтересів матері з переживань від контакту з 

нею на задоволення від результатів активності дитини [Савенко, с. 231]. Саме 
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у цей важливий період становлення стосунків з донькою вся увага Ганни 

була прикута до побутових проблем, що негативно вплинуло на формування 

взаєморозуміння і емоційного контакту з донькою.  

Опинившись у «матеріальній» безпеці, героїня оповідання отримала 

змогу реалізувати свої материнські почування повною мірою. Ганна відчула 

в собі бажання допомогти хлопчикові, зрозуміти його почуття і причини 

бунтівної поведінки. В один із кульмінаційних моментів, коли жінка втішає 

хлопчика після чергового батькового покарання, вона розуміє, що любить цю 

дитину як свою: «Цей рух хлопчика зворушив мене глибок. Я відчула, як все 

моє «я» поринуло назустріч цієї маленької самітньої істоти. Я так розуміла 

цю жалобу пестощів, це бажання мати когось, хто б тебе люби, захищав, 

турбувався про тебе. Мені також бракувало цього. Як ця дитина відчувала 

себе безпорадною, самотньою, потребувала підтримки і пестощів» 

[Цукакнова, с. 26]. Те, що Ганна так переймається долею хлопчика, нехтуючи 

при цьому почуттями власної доньки, можна пояснити існуванням едипового 

комплексу саме як прояву тісного психологічного контакту між батьками і 

дітьми протилежної статі. Доказом цього у творі також є те, що несподівано 

потребу Тіяни у батьківському піклуванні задовольняє господар дому. 

Спочатку дівчинка виявляла свою наївну дитячу увагу до дорослого 

чоловіка, який несподівано раптово з’явився в її житті: «Майже завжди її 

увага була спрямована на патрона, вона спостерігала його з цікавістю і, 

здавалося, слідкувала за кожним його рухом» [Цуканова, с. 28]. Суворий і 

непідступний «патрон» несподівано для всіх поступився перед маленькою 

дівчинкою, і, врешті, почав дарувати їй батьківську увагу і піклування, яких 

потребувала Тіяна: «Я побачила, що патрон підвів свої очі з часопису і 

поглянув на Тіяну, але не невдоволено, як я того чекала, навпаки, уста йому 

легко розсунулися в усмішці, яка проте враз і зникла...», « Яке ж було моє 

здивування, коли я побачила на руках патрона мою Тіяну <...> – Я його не 

турбую, – серйозно відповіла Тіяна, – він бавився зі мною. Йому подобається 

бавитися з ляльками» [Цуканова, с. 31]. 
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Врешті, обидві героїні цього твору отримали те, що було їм необхідно 

для формування їхньої жіночої самоідентичності: 

 Ганна, отримавши житло і роботу більше не змушена була 

перейматися матеріальним забезпеченням доньки, натомість свої материнські 

почуття вона реалізувала у спілкуванні з хлопчиком, який відчував гостру 

потребу в цьому; 

 Маленька Тіяна отримала від господаря батьківську увагу, необхідну 

для позитивного формування її майбутньої гендерної ідентичності й 

жіночності. 

 

2.2. Основні характеристики національного модусу жіночої 

ідентичності в оповіданнях письменниці 

Внаслідок згадуваних у попередньому розділі суспільно-історичних 

причин за межами України в ХІХ столітті опинилися сотні тисяч (а то й 

мільйони) українців, які об’єднувалися у громади заради збереження 

національних культурних традицій. 

Феномен жіночої еміграції значною мірою визначається її особливим 

ставленням до культурної спадщини. Опинившись за кордоном, жінки, як 

правило, більше від чоловіків прагнуть зберегти належність до свого 

історичного коріння, національних традицій, віри, мови; відтворити розірвані 

духовні зв'язки і забезпечити наступність буття. Збереження такої духовно-

культурної цілісності для української еміграції виявилося можливим тільки 

тому, що багато емігранток «першої хвилі» відчували себе органічною 

частиною національної культури України.  

Жіноча еміграція – явище не тільки соціально-політичне, але й 

національно-культурне. Воно виявляється в масиві духовних і наукових 

цінностей, залишеному нащадкам відомими й невідомими представницями 

української діаспори. У своїй малій прозі Марія Цуканова зобразила 

звичайних, на перший погляд, жінок-емігранток, які стоять осторонь 

культурно-історичних подій діаспорного життя. Проте, героїні її творів – 
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жінки, що опинилися у складних життєвих обставинах і змушені протистояти 

викликам долі. У їх поведінці, ставленні до оточуючих можемо простежити 

характеристики національного модусу жіночої ідентичності. В цьому 

контексті доцільно звернути увагу на твердження В. Степика: «Логіка 

осмислення чинників формування етнічної та національної ідентичності 

відтворює історію сакралізації умов життєдіяльності людських спільнот. І 

якщо для початкових етапів етногенезу визначальними були природні 

чинники, насамперед час і простір, то подальший його поступ визначався 

культурою як способом суто людського буття. Саме тому історично першим 

рефлексованим, а тому вже традиційним для антропології, етнографії та 

етнології чинником постання етнічної самості людини є її територія 

мешкання – не просто ділянка землі, простір розселення, а сакральна 

реальність, що в кожного етносу» [Степико, с. 227].  

Особливості формування модусу національної ідентичності у 

представників жіночої діаспори можна простежити в оповіданні «Історія 

одного життя» і «Dama de noche». Героїні обох творів – представники першої 

хвилі еміграції. Їхнє дитинство пов’язане з Україною, а становлення і 

формування особистості відбувалося вже за межами Батьківщини. На 

прикладі образів цих жінок ми можемо простежити, як проявляються 

автентичні риси національного характеру українки в іноземних соціально- 

культурних умовах.  

О. Вакуленко стверджує, що українкам притаманні рішучість, здатність 

не коритися будь-яким обставинам та брати долю у власні руки, що 

засвідчено історією та фольклором. Годі вже й говорити про Анну Ярославну 

чи Роксолану; можемо згадати Марусю Богуславку й Бондарівну (з того ж 

таки Богуслава). А втіленням пісенної душі України стала, звісно, Маруся 

Чурай [Вакуленко]. 

Саме таку силу й мужність характеру демонструє Ганна, головна 

героїня оповідання «Історія одного життя»: «Скільки разів я мріяла про 

смерть, але завжди, зустрічаючи погляд блакитних очей моєї Тіяни, які 
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дивилися на мене серйозно, і, як мені здавалося з докором, відчувала нові сили 

до боротьби» [Цуканова, с. 7]. Опинившись у складних життєвих обставин, 

жінка, яка позиціонувала себе слабкою і залежною від чоловіка, змушена 

була проявити силу й мужність характеру, аби вижити разом з донькою і не 

зрадити своїм принципам (у випадку з домаганнями роботодавця). 

Також в образі Ганни авторка демонструє ще одну рису національного 

характеру, притаманну українкам – особливо ніжне ставлення до дітей. Так, 

О. Дмишко зазначає, що у формуванні українського національного характеру 

одну з провідних ролей відіграють традиції та уклад української сім'ї. Значна 

частина психологів сходиться на тому, що основну роль у сім'ї відіграє мати з 

її передбачливістю, хазяйновитістю, з непомітною, але постійною турботою 

про сім'ю. Вона втілює ніжність, сердечну теплоту <...> Якщо в Західній 

Європі у вихованні дітей беруть однакову участь як мати, так і батько, і це є 

показником патріархальної сім'ї, то в Україні дітей виховує мати. Цей факт 

має істотні наслідки, оскільки норми поведінки, моральні ідеали, життєві 

настанови українців підпорядковані нормам та ієрархії цінностей, типових 

для жінки, для її свідомості. Переважання в суспільстві патріархального 

компоненту призводить до того, що в соціальному мікросередовищі перш за 

все в сім'ї, панує свобода і рівноправність. Проте верховенству 

матріархального комплексу властиві негативні риси. Так, любов до дітей, до 

матері, рівність усіх перед матір'ю, культ матері-землі любов до матері, до 

дітей – усі ці стосунки будуються більше на емоційній, ніж на раціональній. 

У зв'язку з цим у такому типі культури скоріш за все переважати емоційність 

і чуттєвість, а вольове начало, ірраціональність стають другорядними 

[Дмишко, с. 21]. 

 Саме такою в оповіданні «Історія одного життя» постає перед нами 

Ганна. Вона – сильна і вольова, здатна протистояти викликам долі, береться 

за ту роботу, у якій раніше себе не уявляла. Проте, у ставленні до маленького 

хлопчика проявляється її турбота, ніжність і доброта. Вона дуже тяжко 

переживає, коли батько жорстоко б’є сина, намагається усіма силами утішити 
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після цього хлопчика. Саме такі риси притаманні українській жінці-матері. 

Тут ми бачимо, як тісно переплітаються особистісний та національний 

модуси самоідентичності української жінки в еміграції.  

Леся, героїня іншого оповідання Ганни Цуканової («Dama de noche») 

також демонструє у своїй поведінці риси національної ідентичності, 

характерні для української жінки. Найповніше вона проявляє їх у спілкуванні 

з головним героєм твору. З одного боку вона відверто його соромиться, 

проявляє себе скромною і наївною: «Коли ви не були так неприємно вражені, 

то можливо зауважили б, що ці очі зовсім не є негарні, навпаки, глибокі, 

мінливі зі здібністю віддзеркалювати найтонкіший духовний рух. В цю 

хвилину вони сяяли справжньою радістю, ніби зустріли щось близьке, 

очікуване і зворушливо приємне. Видко, дівчині хочеться розповісти вам про 

себе» [Цуканова, с. 160]. 

Особливо контрастно характер Лесі виглядає у порівнянні з її 

господинею – зухвалою красунею, яка звикла до відвертого спілкування з 

чоловіками. Очевидно, дівчина боїться неприховано засуджувати поведінку 

своєї господині, проте для українки є неприйнятною така поведінка, адже 

жіноча гідність – ще одна визначальна риса модусу національної 

ідентичності: «В останніх словах ви відчуваєте якусь недомовленість, натяк 

засудження вашої красуні...» [Цуканова, с. 160]. Саме такий, сором'язливий 

характер української дівчини оспівано у творах усної народної творчості, 

такою зобразила її у своєму творі є авторка. З іншого боку Уляна, яка 

опинилася посеред чужих людей, з неприйнятними для її світогляду 

моделями поведінки, прагне до спілкування з героєм твору. У розмові вона 

намагається розповісти про своє життя, поговорити з ним про музику. 

Дівчина демонструє свою екстравертність, відкритість до спілкування, однак 

робить це сором'язливо і з честю: «На прощання дівчина простягає вам руку і 

Ніяково усміхаючись говорить: « Мене звуть...» <...> Дівчина сміється 

нервово й замішано, не знаючи, як сприйняти ваші зауваження» [Цуканова, с. 

161]. 
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Ми бачимо, як в образах Ганни і Лесі авторка зобразила ключові риси 

національного характеру української жінки, які, хоч і зберегли свою 

автентичність, проявляються в дещо іншій, прихованій формі. Це пов’язано з 

тим, що обидві жінки змушені пристосовуватись до тих умов і обставин, у 

яких опинилися за покликом долі.  

 

2.3. Музика як особливий прийом розкриття жіночої ідентичності у 

малій прозі Марії Цуканової 

Однією з характерних особливостей малої прози Марії Цуканової є 

полікодовість її художніх текстів. Лінгвісти наголошують на 

полісеміотичному характері процесу породження й сприйняття літературного 

твору. Щодо художніх текстів ця проблема отримує особливе значення, про 

що Ю. М. Лотман пише так: «Створений автором текст виявляється 

включеним в складну систему нетекстових зв’язків, які створюють складний 

код, що дозволяє дешифрувати інформацію, закладену в тексті. Код 

сприйнятий завжди тією чи іншою мірою відрізняться від коду, який 

передають» [30, с. 124].  

Т. Лук’янець стверджує, що для легшого декодування інформації, 

закладеної у тексті, читачем застосовують ускладнення структури тексту 

об’єктами іншого кодування. Така позиція описує основний принцип 

побудови полікодових текстів: поєднання інформації, що подається з 

використанням різних знакових систем [Лукянець].  

І. Колегаєва виділяє два типи мовних повідомлень: монокодові та 

полікодові. В основі цього поділу, на думку дослідниці, покладені різні типи 

сенсорної інформації (сигнали першої сигнальної системи), які мають різні 

потенції свого трансформування у сигнали другої сигнальної системи, тобто 

мовного/мовленнєвого кодування в тексті. Перші, на її думку, 

послуговуються виключно однією мовою і містять вербальну форму передачі 

інформації. «Полікодові тексти сполучають вербальну й іконічну частини 

комунікативного цілого. Малюнок, фотографія, репродукція живописного 
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полотна потрапляють у рамки цілісного тексту, несучи власний пакет 

інформації» [Колєгаєва, с. 110]. 

Більш ґрунтовне визначення досліджуваного нами поняття знаходимо у 

статті Т. Лук'янець: «Креолізований текст аналізується як особливий 

різновид тексту, фактура якого складається з двох негомогенних частин: 

вербальної та невербальної, що належить до інших знакових систем, ніж 

природна мова. [30, с. 126].  

Позатекстовим компонентом, що утворює полікодовість малої прози 

Марії Цуканової виступає музика. Саме цей спосіб людської творчості 

червоною ниткою пронизує творчість письменниці. Вперше на цю 

особливість творчої манери Марії Цуканової вказав Є. Онацький у передмові 

до збірки «Бузковий цвіт»: «Герої й героїні творів Марії Цуканової 

відрізняються тонкою інтелігентною духовністю, великою сердечною 

чуйністю та вразливістю, що дуже часто ще підкреслюється їхньою 

приналежністю до світу мистців, музик». Для аналізу в контексті 

полікодовості як сособу образотворення ми брати до уваги оповідання 

письменниці, в яких ідеться про долю жінки емігрантки. Поєднання 

елементів різних семіотичних систем у полікодових текстах здійснюється 

зазвичай для досягнення певної мети. Кожен компонент цього складного 

цілого виконує свою окрему функцію, проте разом вони становлять 

завершену художню одиницю. Поєднання елементів різних семіотичних 

систем у полікодових текстах здійснюється зазвичай для досягнення певної 

мети. Кожен компонент цього складного цілого виконує свою окрему 

функцію, проте разом вони становлять завершену мовну одиницю. 

М. Колєгаєва. виділяє групи функцій, які виконують елементи 

креолізованих текстів: інформативну, атрактивну, експресивну, естетичну, 

символічну, ілюстративну, аргументуючу, евфемістичну, характерологічну, 

сатиричну, функцію створення іміджу та ін. [Анісмова]. Тож, розглянемо 

більш детально функції використання музики для розкриття жіночої 

ідентичності в оповіданнях Марії Цуканової.  
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Головна героїня оповідання «Історія одного життя» Ганна у одному з 

листів розповідає своїй подрузі, що в дитинстві мала хист до музики: «знала 

трохи мови: німецьку, французьку, в дитинстві вчилася грати на піаніно, і, 

коли б не війна та еміграція, можливо, була піаністкою, бо мала непогані 

здібності, але навчання довелося перервати і в результаті не досягла нічого». 

У цьому творі згадка про музичний хист героїні має не лише інформативну 

функцію, а виступає одним із способів образотворення. Проблема 

нереалізованих здібностей постає тут досить гостро: перед жінкою виникає 

необхідність у задоволенні життєвих потреб і разом з тим практична 

можливість їх задоволення виявляється залежною від умов життя, наявності 

здібностей і вмінь. Обставини її життя не дали змоги розвивати свій талант, 

про що героїня говорить із сумом.  

В оповіданні «Dama de noche» музика виступає головним способом 

образотворення героїні твору – Лесі. Спочатку читач, зі слів головного героя, 

знайомиться із музико, а потім – з митцем, що її породжує. Особливе 

ставлення Марії Цуканової до цього виду мистецтво в цьому творі 

відображено чи не найяскравіше: «Може тому звуки п'яно, що виривається з 

вікна однієї Вілли, вас вражають, мов казкова несподіванка. Хтось грає 

другу баладу Шопена, вашу улюблену... Ви згадуєте, що колись мріяли бути 

музикою. Юнацькі мрії, які розвіяли жорстокі життєві будні... Але ви 

навчилися розуміти музику, відчувати її, летіти разом із звуками в 

невідомому височінь... 

Ви спиняєтесь і, притулившись до кам'яної колони, що підтримує 

залізні ґрати паркану, слухаєте жадібно з насолодою і захопленням. Це не є 

гра дилетанта, манірна і безбарвна, звуки вриваються певні, часом тоскні, 

пристрасні, ніжні, часом гнівні, бравурні... 

Але вміти вимовляти звуками може лише народжений із сяйвом 

Великого хисту. Звуки баляди, що променю вали з вікна, руками невідомого 

піаніста промовляли, розповідаючи історію одного життя з її надіями, 

розчаруванням, пристрастями, стражданням, одчаєм, обуренням і 
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покорою» [Цуканова, с. 156]. У цих рядках бачимо, як вдало авторка зуміла 

передати експресію музичної гри, її настрій, характер. Питання впливу 

музики на людину актуальне ще з давніх часів. Вже тоді було відомо, що за 

допомогою музики можна викликати радість, зняти біль і навіть вилікувати 

від серйозних хвороб. В оповіданні ми бачимо, що музика, як ніякий інший 

фактор допомагає чоловікові долати життєві труднощі. Вона здатна створити, 

поліпшити або підтримати його настрій, викликати спогади та відчуття. 

В «Dama de noche» музика не лише викликає у героя ностальгійні 

почуття, але і формує його ставлення до виконавиці. Перед нами – ще один 

митець, талант якого було загублено під тиском життєвих обставин. Проте 

його хист лишився в особливому ставлення до звуків, що створює рука 

талановитої дівчини.  

Особливу увагу варто звернути на те, як музика у творі допомагає 

розкрити жіночу ідентичність Лесі, висловити її почуття і переживання, які 

вона сублімує у творчості. Зустрівши Лесю вперше, головний герой твору не 

міг і подумати, що саме з-під її рук народжуються такі музичні шедеври. 

Дисонанс між зовнішніми проявами характеру і стилем гри дівчини свідчить 

про те, що музика є вираження глибинних почуттів і переживань Лесі, які 

вона так старанно приховує у повсякденному житті. Тут можна простежити 

гострий конфлікт між реальною моделлю її ідентичності, і бажаною. 

Р. Петрів в цьому контексті відзначає: «Мистецтво є виявом духовного 

буття людини. З первісних часів воно виявляє духовну сутність людини, 

компенсуючи таким чином неповноту людського буття, і робить це 

особливим способом – з допомогою художньої мови. Будучи 

образносимволічним за своєю суттю, мистецтво дає можливість кожному 

реципієнту «читати» той чи інший мистецький твір у численних варіантах. 

Сергій Аверинцев стверджує, що “смислова структура смислу багатошарова і 

розрахована на активну внутрішню роботу реципієнта” В. Скуратівський 

зазначає, що “відповідним чином мистецький твір у всьому часовому 

діапазоні художньої творчості постає передовсімяк особливий 
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інформаційний процес надзвичайної смислової місткості» [Петрів]. Справді, 

Леся виконує музичні твори інших композиторів, проте відомі твори вона 

відтворює, вкладаючи в них свій власний стиль і характер, постає творце: 

якщо не музики, то її відтінків. 

Образ митця, мисткині з давніх-давен є предметом дослідження не 

лише мистецтвознавства, а й психології людської творчості. В контексті 

характеристики проявів ідентичності головної героїні, її творчого начала, 

доцільно звернутися до поняття «сублімації» в мистецтві. Сублімація для 

дівчини постає як захисний механізм психіки, що спричиняє зняття 

внутрішньої напруги шляхом перенаправлення енергії в процес гри на 

музичному інструменті. Психоаналітики вважають, що більшість видатних 

творів мистецтва пов’язані з невдачами в особистому житті митців (як 

правило, невзаємного чи втраченого кохання, відсутністю статевого життя). 

Тобто, не знаходячи втіхи в реальному житті, людина переносить свої емоції 

та енергію до абстрактних явищ, таких як живопис, наука, музика тощо 

[Петрушенко]. Для дівчини, яка залишилася на чужині, без батьків, 

позбавленою дружнього спілкування музика лишається головним способом 

сублімації негативних емоцій в процес творчості. 

 

Висновки до Розділу 2 

В оповіданні «Історія одного життя» долю жінки і емігрантка у формі її 

листування до подруги. Ми бачимо, складні життєві обставини формують 

модель поведінки Ганни. Формування її само ідентичності дружини, 

домогосподарки стає неможливим через смерть чоловіка. Це спричиняє 

спотворення ще одного модусу ідентичності, материнського. Не маючи часу 

на виховання власної доньки, Ганна втрачає близький емоційний контакт з 

нею, внаслідок чого дівчинка росте замкненою і неговіркою. Потрапивши в 

родині заможного господаря, Ганна не лише вирішує свої матеріальні 

проблеми, але отримує можливість реалізувати свої материнські потяги. Вона 

стає близькою людиною для сина господаря, який виховувався без матері. 
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Донька Ганни також знаходить у цій родині близьку собі людину, нею 

стає господар, в якого прокидається і теплі батьківські почуття до маленької 

дівчинки. 

Жіноча еміграція тісно пов’язана з модусом національної само 

ідентичності. Опинившись кордоном, жінки, як правило, більше від чоловіків 

прагнуть зберегти належність до свого історичного коріння, національних 

традицій, віри, мови; відтворити розірвані духовні зв'язки і забезпечити 

наступність буття. В образах Ганни («Історія одного життя») і Лесі («Dama de 

noche») авторка зобразила ключові риси національного характеру української 

жінки, які, хоч і зберегли свою автентичність, проявляються в дещо іншій, 

прихованій формі. Це пов’язано з тим, що обидві жінки змушені 

пристосовуватися до тих умов і обставин, у яких опинилися за покликом 

долі.  

Подікодовість – одна із характерних рис творів Марії Цуканової. 

Позатекстовим компонентом в художніх текстах письменниці постає музика. 

Герої більшості її творів мають музичний хист і особливо сприймають цей 

вид мистецтва. В оповідання «Dama de noche» музика допомагає розкрити 

жіночу ідентичність Лесі, виразити її почуття і переживання, які дівчина 

сублімує у творчості. Для головного героя оповідання музика стає 

каталізатором його ностальгійних почуттів та переживань.  

  



https://kursovye-raboty.kiev.ua/ 093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 

 

 40 

ВИСНОВКИ 

Поняття «ідентичності» в науковій думці трактується як спосіб 

усвідомлення людиною самої себе та ототожнення з іншими. Формування 

ідентичності здійснюється на основі загальноприйнятих цінностей, а також 

психоемоційної структури особистості. Культурологія розглядає феномен 

ідентифікації як спосіб ототожнення людини з певною культурою, її 

цінностями та духовними надбаннями. 

В контексті нашого дослідження ми розглядали модус як властивість 

особистості, що проявляється під впливом певних обставин. У філософії це 

поняття означає випадкову характеристику предмета, що проявляється не 

постійно, а лише за певних умов. З огляду на це ми виділили кілька 

ключових модусів, що визначають самоідентифікацію і жінки в умовах 

вимушеної еміграції: 

 модус національної ідентичності, що є особливо актуальним в 

контексті аналізу діаспорної літератури. У XX столітті еміграція стала 

настільки масовим явищем, що в різних країнах сформувалися потужні 

діаспорні об'єднання, головною метою яких було збереження етнічної 

ідентичності українського народу поза межами батьківщини. Національну 

ідентичність у цьому контексті ми об'єднали з модусом культурної 

ідентичності як відчуття належності особистості до культур, з якими вона 

взаємодіяла до і після еміграції; 

 собистісний Модус, або Модус гендерної ідентичності, що постає як 

ключова психологічна характеристика особистості і формується в результаті 

становлення жіночих рис і моделей поведінки.  

Творчість Марії Цуканов протягом довгого часу була невідомою 

українському читачеві. Першими зі збірками познайомилися мешканці 

західних регіонів України, куди спочатку емігрувала письменниця. 

Перші згадки про її твори опубліковано на сторінках галицьких 

часописів, також ім'я Марії Цуканової згадується в літературознавчих 

розвідках М. Ільницького, Юрія Шевельова та І. Німчука. Найґрунтовніше 
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дослідження творчості письменниці в сучасному українському 

літературознавстві здійснила І. Гавриш. 

Життя Марії Цуканової було сповнене яскравих, подекуди трагічних 

подій: голодомор, втеча від німецької окупації до Львова, еміграція за 

кордон, друга світова війна, втрата чоловіка – всі ці життєві переживання 

знайшли своє відображення в художніх текстах авторки. Марія Цуканова 

відчула на собі всі ті труднощі, які мусила пережити жінка в умовах 

вимушеної міграції. Свої внутрішні відчуття і переживання стосовно цього 

авторка зобразила в образах головних героїнь своїх оповідань. 

Досліджуючи особистісний модус самоідентифікації жіночих 

персонажів малої прози Марії Цуканової, ми проаналізували оповідання 

«Історія одного життя». У творі зображено поневіряння жінки, яка 

залишилася вдовою з маленькою дитиною в чужій країні. На прикладі Ганни 

зображено проблему формування само ідентифікації жінки-дружини та 

жінки-матері у критичних життєвих умовах еміграції. 

Головна героїня, для якої органічним був статус дружини, повністю 

залежної від чоловіка, залишившись вдовою змушена шукати засоби для 

виживання. Ми бачимо, як із слабкої і чуттєвої жінки формується сильна, 

принципова особистість. 

Формування жіночої ідентичності в контексті материнства для Ганни 

також відбувається під тиском життєвих обставин. З одного боку їй бракує 

сил і часу для виховання власної доньки, проте материнські почуття вдається 

повною мірою реалізувати у ставленні до хлопчика, гувернанткою якого її 

було влаштовано. Для більш детального аналізу особливостей становлення 

модусу жіночої ідентифікації ми вдалися до прийомів психоаналізу. Завдяки 

цьому вдалося визначити, що на формування характерів твору вплинув 

«едипів комплекс». Відсутність батька у вихованні маленької дівчинки, а 

матері – у хлопця сформувала їхню поведінку і ставлення до навколишніх. 

Усе стало на свої місця лише тоді, коли Ганна щиро полюбила свого 
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маленького підопічного, а її донька отримала батьківську увагу і піклування 

від господаря будинку. 

Модус національної ідентичності та особливості його формування в 

умовах імміграції можна також простежити в оповіданнях «Історія одного 

життя» та «Dama de noche». 

Обидві героїні цих творів проявляють автентичні риси українського 

характеру. Ганна, не дивлячись на свою слабкість і нерішучість, відважно 

захищає свою честь у відповідь на домагання керівника. Також вона мужньо 

протистоїть життєвим викликам, реалізує себе у різних професіях, 

намагається всіма силами облаштувати життя собі і доньці. 

Леся, головна героїня «Dama de noche», своєю поведінкою демонструє 

такі притаманні риси для української жінки як скромність, екстравертність, 

прагнення до відкритого щирого спілкування. Проте дівчина також є 

принциповою у питаннях жіночої гідності, засуджуючи легковажну 

поведінку своєї господині. В образах цих героїнь Марія Цуканова зобразила 

конфлікт, що виникає у свідомості жінки в результаті зіткнення різних 

культурних світів. Те, що для аргентинців було природним, для української 

жінки є посяганням на її гідність і свободу. 

Однією з визначальних особливостей прози Марії Цуканової є 

полікодовість художніх текстів. Поза текстовим компонентом творах 

найчастіше постає музика. Вона є не лише засобом виявлення емоцій і 

почуттів, а й головним способом образотворення. Так, у «Dama de noche» в 

уяві головного героя музика сформувала уявлення про її виконавицю, яке 

виявилося досить поверхневим. Герой не помітив в образі скромної дівчини 

тієї глибини, що притаманна митцеві. Для Лесі ж музика стала способом 

вираження і почуттів, своєрідним актом сублімації, вираження внутрішнього 

світу посередництвом музичного мистецтва.  

Формування ідентичності жінки-емігранти у творах Марії Цуканової 

відбувається під впливом складних життєвих обставин, що залишають свій 

відбиток на вчинках, почуттях і переживаннях героїнь. 
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Творчість Марини Цуканової, як і багатьох інших вітчизняних митців-

емігрантів, свого часу залишалася поза увагою пошановувачів та дослідників 

літературного процесу ХІХ століття. Проте сьогодні проза письменниці 

притягує до себе заслужену увагу читачів та літературознавців. З одного боку 

мала проза Марії Цуканової співголосна із загальним контекстом 

еміграційної літератури: ностальгійні мотиви, описи життя українців під час 

німецької окупації часів Другої світової війни. Проте є інший бік художнього 

відображення дійності у творах письменниці – фемінний, суб’єктивний, який 

дає можливість простежити психологію становлення жіночого характеру в 

умовах «чужого» культурно-національного оточення. Саме в цьому контексті 

проза письменниці є особливо цікавою як для сприймання, так і для наукових 

розвідок.   
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