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ЖАНРОВІ  ОСОБЛИВОСТІ  «ЩОДЕННИКА»   
ВІТОЛЬДА  ҐОМБРОВИЧА 

 

У статті подаються різні погляди щодо визначення щоденника як 
жанру Еґо-документальної літератури. Виділено його специфічні риси, 
що свідчать про осібність щоденника і як форми відображення життя, і 
як окремого від спогадів жанру. Проаналізовано жанрову специфіку 
«Щоденника в 3-х томах» Вітольда Ґомбровича. Розглянуто особливості 
поєднання рис таких мемуарних жанрів: щоденника, спогадів, 
автобіографії у об’єкті дослідження. 

 

Яскравим прикладом еґо-документальної літератури ХХ століття є 
«Щоденник» польського письменника Вітольда Ґомбровича, який є 
унікальним явищем не тільки польської, а й світової літератури. 
В. Ґомбрович – письменник і драматург, більшість творів якого гротескні 
і висміюють стереотипи польської традиційної історико-національної 
свідомості. Творчість В. Ґомбровича є багатою на предмет дослідження 
мемуарного жанру. Зокрема, його «Щоденник» досліджували такі 
літературознавці, як Єжи Яжембіцький, Войцех Карпінський, Ян 
Блонський, Здзіслав Лапіцький, Андрій-Станіслав Ковальчик та інші. 

Метою статті є виділення характерних рис жанру «Щоденника» 
В. Ґомбровича.  

Багато часу дослідженню жанру щоденника придиляли Роман 
Гром'як [4, с. 200, 400]. Дмитро Затонський [2, с. 41], Катерина Танчин 
[6, с. 15–16], Леніє Таймазова [5, с. 9] та ін. Деякі дослідники (Андрій 
Кочетов, Катерина Танчин) наголошують, що «щоденник є 
індивідуальною формою авторського самовираження». При цьому він 
має характерні особливості, що свідчать про його осібність і як форми 
відображення життя, і як окремого від спогадів жанру: 

1. Позаконцепційність суб’єктивності. Суб’єктивність власне 
спогадів завжди витворює певну концепцію історичного періоду. Автор 
щоденника не тримає в голові загального його плану, він пише ідучи за 
течією власного життя, своїм баченням речей, характером вибору 
фактів, а сам стиль записів може змінюватися рік від року – разом із 
самою людиною. 

2. Один часовий план зображення. Ретроспективність подій в 
щоденнику можна вбачати й у її традиційному розумінні, адже діаристи 
часто «беруться за перо» в межах одного, двох, а то й трьох днів. Тут 
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можна говорити про осучаснення минулого (передача минулого як 
такого, що відбувається зараз). 

Мемуаристиці загалом властивий діалог, але його прояви інколи 
настільки відмінні, що здійснюються просто-таки в абсолютно-
протилежних напрямах. У листах це переважно діалог із сучасником, а в 
щоденнику – поза внутрішнім діалогом із самим собою, це ще й діалог із 
майбутнім і з минулим. 

3. Незалежність суб’єктивності. Канонічність мемуарів – це, з одного 
боку, жанровий канон, заданий найбільш авторитетними текстами, а з 
іншого – тематичний канон: визнані найавторитетнішими тексти, 
присвячені тому чи іншому часу, особі або події. Введення в культурний 
обіг нових мемуарних текстів за наявності «канону» завжди 
відбиватиметься на його фоні. У щоденнику окремі факти можна 
вважати просто унікальними, про які може повідомити лише цей 
щоденник і жоден інший. 

4. Плинність концептуальності. Події, почуття, переживання 
постають у щоденнику в міру свого розгортання. Існує постійно 
оновлювана Я-концепція, яка поєднує самопізнання з пошуками смислу 
власного життя, із самовизначенням в історії, культурі, повсякденному 
існуванні. 

Виходячи з вище перерахованого, беззаперечно «Щоденник» В. 
Гомбровича відноситься до жанру Его-документальної літератури, а 
саме щоденника, адже чітко можна виокремити його специфічні риси. 

По-перше, В. Ґомбрович веде щоденник від власного імені, тобто 
від першої особи, він фіксує побачені, почуті, внутрішньо пережиті події, 
які відбуваються довкола нього, одночасно дає їм власну 
характеристику осмислюючи їх з власної точки зору і т. д, але тут варто 
виділити таку особливість – загалом, як і в будь-якому щоденнику, 
оповідачем і героєм є безпосередньо письменник, але є моменти, 
виділені курсивом, коли сам письменник у «Щоденнику» розводить 
оповідача та героя. В цих фрагментах говориться про Вітольда 
Ґомбровича як про якусь третю особу. Вживаючи термінологію Едмунда 
Гуссерля, можна пояснити це так: цей особливий оповідач 
«Щоденника» є похідним «Я» В. Ґомбровича, яке піддалося 
«розшаруванню», тобто біля емпіричного, зацікавленого світом «Я» 
установилося «феноменологічне Я», тобто спостерігач за допомогою 
такого прийому письменник підкрелює, що людина не тотожна зі своїми 
думками, відчуттями і прагненнями, тому що вона може від них 
відділитися, поглянути збоку на себе. 

По-друге, письменник фіксує переважно явища особистого 
життя(свої зустрічі з літераторами, художниками, архітекторами і просто 
з друзями, (наприклад, приятелювання з Коксом), поїздки, полеміки, 
(наприклад з В. Збішевським, Ч. Мілошем та ін.) історії написання 
власних художніх творів, листування з різними людьми) здебільшого у 
монологічній формі, але тут також варто виділити своєрідність: цей 
монолог скоріше нагадує: по-перше – діалог з самим собою, він ніби 
постійно сперечається з собою, щось собі ж доводячи чи в чомусь себе 
переконуючи, себе ж критикуючи; по-друге – своєрідний полілог, у 
якому В. Ґомбрович є опонентом проти всіх, з усіма сперечаючись, всіх 
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безжально критикуючи, все викриваючи (можна для прикладу навести 
есе «Проти поетів»). 

По-третє, хронологічна форма викладу матеріалу, хоча і тут варто 
звернути увагу на певну особливість – по-перше: немає дат, записи 
ведуться за днями тижня, але є розмежування за роками; по-друге, 
немає чіткого дотримання плину подій, автор може допускати елементи 
ретроспекції: повертатися до подій, які давно минули, описувати й 
оцінювати їх, тобто наявний елемент спогадів (напр., фрагменти, у яких 
йдеться про довоєнну Польщу, про еміграцію письменника до 
Аргентини, спогади про життя в Європі і т. д.); 

Ще одним цікавим питанням є: чи призначений щоденник лише для 
себе чи все-таки розрахований для читача. Деякі науковці з огляду на 
це питання і відмежовують один щоденник від іншого, ніби 
прослідковуючи намір письменника видавати свій твір чи ні. Катерина 
Танчин вважає, що вирішення проблеми комунікативного наміру (чи 
розрахований щоденник на читача чи ні) має концептуальне значення 
для визначення жанрових можливостей: з одного боку, щоденник для 
особистого користування, що не має на увазі іншого читача, крім 
автора, з іншого боку, – читач як один із можливих стимулів написання 
щоденника [1, с. 10]. Вона зауважує, що імпліцитна присутність читача у 
щоденнику вже відразу закладена в первісній цільовій настанові та 
відразу стає одним із головних факторів, що впливають на створення 
щоденника, впливають на його форму, зміст, стилістику. Письменник не 
може не думати про публікацію. У будь-якому випадку не може не 
зважати на те, що щоденник буде опублікований посмертно. Пишучи 
щоденник, людина проявляє, творить своє життя, свою сутність, 
вдаючись до іншої свідомості, вона прагне до переживання цієї 
істотності за допомогою посередників. У навколощоденниковій 
літературі, щоправда, ще далеко до такої однозначності. 

Якщо ж мати на увазі «Щоденник» В. Ґомбровича, то цікавим є те, 
що він писав щоденник і відразу ж його публікував у «Культурі», тобто 
ні про яку інтимність мова йти не може, адже писав він його в першу 
чергу для читачів. Хоча ця думка може бути і не одностайною 

Отже, незважаючи на те, що «Щоденник» В. Ґомбровича є 
прикладом власне Его-документальної літератури, а саме жанру 
щоденника, в ньому чітко прослідковується тенденція до зближення всіх 
жанрів: спогадів, щоденника і автобіографії, що, звичайно, частково, 
але також наявно в тексті. 

 
 

Е. Горячко.  Жанровые  особенности   
«Дневника» В. Гомбровича. 

В статье проанализированы различные взгляды относительно 
определения дневника как жанра эго-документальной литературы. 
Выделены его специфические черты, свидетельствующие о 
обособленность дневники и как формы отражения жизни, и как 
отдельного от воспоминаний жанра. Проанализировано жанроваю 
специфику «Дневника» Витольда Гомбровича. Рассмотрены 
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особенности сочетание черт таких мемуарных жанров: дневника, 
воспоминаний, автобиографии в объекте исследования. 

 
E. Gоryachko.  Genre  features  of   

«Diary»  of  V. Gombrovich. 
This article serves different views on the definition of the diary as a 

genre-His nonfiction. Allocated its specific features, indicating the diary 
feature as a form of life reflection and as a separate genre of 
memoirs.Analysis of genre specific "Diary of a 3-volume" of Witold 
Gombrowicz. We reviewed features a rice combination of such memoir 
genres: diary, memoirs, autobiographies of "Diary" of Witold Gombrowicz. 
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