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Образи транспортних засобів
в американських романах про українських
емігрантів
Вивчення транспорту, транспортних систем та коридорів у полі культури
стає все більш актуальним і відповідає новітнім філософським тенденціям.
У літературі транспорт можемо розглядати як тему, мотив та невід’ємну
частину хронотопу тексту, що виражається у присутності різних засобів
пересування у просторовій іконографії, яка відома в літературознавчих
працях як локус чи топос. За структурою транспортні образи можуть бути
як металогічні (метафоричні, виражальні), так і автологічні (метонімічні,
зображальні). Зображальну роль транспорт традиційно відіграє у вибудовуванні образу міста, допомагає досягати достовірності у створенні образу/
теми/ мотиву дороги, а відповідно обов’язково присутній у певних жанрових та піджанрових різновидах художніх творів, як-от: наукова фантастика, пригодницькі та детективні історії тощо. Відповідно рух героїв та його
транспортна візуалізація відіграють значну роль у розвитку сюжету. Отже,
можемо стверджувати, що транспорт у художньому тексті виконує декілька
функцій: образотворчу, тематичну, сюжетну та жанроутворювальну.
Предметом дослідження цієї розвідки стали образи транспортних засобів та транспортних коридорів у текстах американських письменників
українського походження, об’єктом — сюжетна складова романів, які присвячені темі української еміграції. Матеріалом послужила низка романів,
що були опубліковані в Сполучених Штатах наприкінці ХХ-ого — на початку ХХІ-ого століття. Тема українців в Америці й тема України почали
активно розвиватися в Західній літературі та культурі лише після 1992 року.
Каталізаторами такого процесу стали Чорнобильська аварія, розпад СРСР,
пізніше — Помаранчева революція. Іншим важливим аспектом стала поява
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на літературному горизонті когорти письменників другого покоління емігрантів, які, на відміну від власне емігрантів, що здебільшого плекали надію
на швидке повернення на Батьківщину і відповідно не поспішали писати для
англомовної аудиторії, а зосереджувалися на збереженні української мови
і традицій в новому світі, все ж таки виросли в атмосфері мультикультуральності, яка стимулювала їх інтерес до минулого на рівні з вкоріненістю в американський світ, що призводило до утворення гібридних ідентичностей. Це
спровокувало потребу в свідченні, сповіді, діалозі з минулим, з предками та
сучасниками, власне — у письмі, яке орієнтується не лише на українського
читача, а й відкриває Україну світові з перспективи іншої мови та культури.
Сюжети романів про українських емігрантів найчастіше будуються
або на мотиві подорожі з України до Америки представників покоління
“Ді-Пі” (англ. displaced persons), або на мотиві відвідування України їхніми
нащадками. Отже, транспорт у такому випадку стає невід’ємною складовою
образності, сюжетики, тематики, який, крім суто зображальної функції, без
сумніву, виконує виражальну функцію, яка може бути символічною, алюзивною, алегоричною тощо. Розглянемо функціонування в текстах таких
засобів пересування, як корабель та автомобіль.
Отже, корабель стає спільним локусом для принаймні трьох романів:
Аскольда Мельничука Що сказано (Whatis Told, 1994), Ірини Забитко Коли
Люба залишає дім (When Luba Leaves Home, 2003) та Олександра Мотиля
Хмільний священик (Whiskey Priest, 2005), що дозволяє нам включити його
до одного з найдавніших топосів, топосу корабля, який формується в європейській та американській культурі, і, як засвідчує Сергій Подуст у дисертаційному дослідженні «Транспорт у полі культури»:
Некоторые крупные социокультурные ареалы, а также отдельные государства
и народы могут быть преимущественно соотнесены с той или иной транспортной формой. В частности, по ряду своих параметров и характеристикам движения, поезд более
остальных транспортных форм соотносится с Россией, корабль — с Великобританией
и США (и шире — со всей Атлантической цивилизацией)1.

У першому романі корабель набуває символічних, міфологічних та романтичних рис. На кораблі опиняються головні герої роману Що сказано
— Аркадій Ворог з дружиною Ластівкою, її мати Наталя та дядько Стефан
Забобон, — які їдуть до Америки з таборів переміщених осіб. Тут чітко звучить ідея пасажира («Then they boarded the navy transport that was to take them
to America»2), який вповні покладається на волю іншого, а, отже, корабель
стає своєрідним феноменологічним простором, де люди і те, що їх оточує,
утворюють єдність. З кораблем пов’язано кілька мотивів: мотив руху, відрив
від минулого та подвійність майбутнього. Теперішнє набуває характеристик
1 С.Ф. Подуст, Транспорт в поле культуры, http://www.dissercat.com/content/transport-v-pole-kultury (доступ: 18.08.2014).
2 A. Melnyczuk, What is Told, Boston 1994, c. 78.
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лінії між страшним минулим, від якого тікають герої роману, та світлим
майбутнім, до якого прагнуть. Останнє твердження не є аксіомою, бо минуле одночасно сприймається і як рідне, світле, героїчне, засноване на давніх
традиціях та культурі, а майбутнє бачиться невиразним, загрозливим. Тож,
з одного боку, корабель виступає символом романтичним та таким, що запліднює майбутнє, дає дорогу народженню нового життя. Поведінка молоді
на кораблі в романі А. Мельничука ілюструє думку Юлії Крістевої про те,
що для чужинців знімаються табу, у тому числі й сексуальні, а «вигнання
завжди передбачає спалах давнього тіла»3:
As they were segregated by sex, a favorite occupation of the husbands, wives, and new acquaintances was looking for nooks in which to make love. Sighs and moans emanated from under
the stairs, from linen closets4.

З іншого боку, майбутнє з перспективи пасажира множинне і непередбачуване, що представлено як пошук героями можливих місць для майбутнього проживання, який базується лише на чутках, неповній інформації,
стереотипах:
They put out a daily paper, ﬁlled with gossips and advice about the coming new life5, He prepared for the insults and ﬁxed his gaze on the future. He imagined himself a cowboy in a novel by
Karl May, sent to scout the new territory. The hills of the future breathed mystery; there might be
gold in the river6, The sailor relished giving advice on life in America, where he’d not spent more
than six weeks in a decade 7.

Крізь перспективу образу Ластівки корабель набуває рис казковості, вписується в давню європейську традицію романтизації: саме на кораблі героїня
відчуває причетність до богеми, дозволяє собі палити цигарки, згадуючи, що
недаремно вона колись грала Офелію. Через її бачення читач сприймає образ
океану («The ocean, sly vendor of romance, helped by the moon, ﬂashed and lit
its various wares»8) та птаха, які творять єдність могутнього і прекрасного,
природного і вільного. Власне опис корабля відсутній, уявлення про нього
читач може витворити лише з окремих деталей. Так, важливим є епізод,
коли автор візуалізує метафору подвійності теперішнього і майбутнього
через систему палуб: у той час, як Ластівка знаходилася на верхній палубі,
з нижньої до неї звертається стара баба, уособлення потойбіччя («Her ﬁngers
stabbed out at Lastivka, and a phlegmy voice rose from the smoke like a malicious
ﬂame»9), яка пророчить усім страшні страждання через те, що вони забули

3
4
5
6
7
8
9

Ю. Крістева, Самі собі чужі, Київ 2004, с. 42.
A. Melnyczuk, op. cit., c. 79.
Ibidem.
Ibidem, c. 81.
Ibidem, c. 84.
Ibidem, c. 79.
Ibidem, c. 80.
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своїх привидів («You will all suﬀer horrible. You’ve forgotten your ghosts»10).
Отже, корабель абсолютно чітко символізує ідею раю та пекла, руху вперед
і завмирання в часі, прагнення змін і бажання залишитися в минулому, які
стають надзвичайно актуальними для переселенців, яким весь час доведеться боротися з пам’яттю, з одного боку, та забуванням, з іншого. На противагу
кораблю з переселенцями, повз них проходить круїзний корабель, на якому
перебувають багаті туристи, які «traveled not because they needed to, but for
the sheer pleasure of motion»11. У цьому кораблі візуалізується метафора заможного, безтурботного та щасливого життя у Сполучених Штатах. А поки
герої перебувають у просторі корабля з переселенцями, вони відтворюють
тут знайому їм світобудову, розподіляючи господарчі обов’язки, відроджуючи всі ті організації, які діяли у Ді-Пі таборах, випускаючи газету. Одним
із улюблених занять чоловіків стає гра у карти, де вони робили ставки на
уявні долари, будинки і машини. Так у межах одного засобу пересування
з’являється інший — автомобіль як символ американської мрії. Таким чином,
алюзії читача спрямовуються до відомого корабля з першопоселеннями, які
прагнули побудувати новий рай на пагорбі. У цьому ж таки часопросторі
відбувається взаємопроникнення американського та українського досвіду,
культури, традицій: Аркадій вирізьблював з дерева традиційні українські
сюжети і продавав їх американцям («At his feet lay a menagerie: a Cossack
on horseback (you could see its fetlocks), a girl carrying a bucket, and a bandura
with sixty-four strings. He’d learned the craft from his uncle. It was sweet to make
things. And he sold a few to sailors. Preparing for America»12), гравці у карти
знайомилися і починали бізнес, який пізніше трансформуватиме мапу Америки («Three bricklayers incorporated, and twenty years later a town in Idaho was
named Promin in honor of their company»13).
Отже, з упевненістю можемо стверджувати, що образ корабля у романі
А Мельничука є металогічним. Корабель щільно пов’язаний з мотивом дороги, пересуванням у просторі, в якому домінує теперішній час. Значним для
розуміння сюжету роману стає усвідомлення емігрантами ролі пасажирів,
в екзистенційному сенсі — ролі підлеглих, якої вони намагатимуться позбутися в новому світі.
В романі І. Забитко Коли Люба залишає дім одна з частин має назву Останній корабель. За сюжетом головна героїня Люба Вовченко, донька українських емігрантів, що мешкають в Чикаго, тимчасово переїжджає доглядати
свого дядька Теодора Дутка, якому ввижаються люди у власній квартирі.
Люди ці завжди різні, і він не може нікого впізнати, до того ж його страшенно дратує, що вони не звертають на нього жодної уваги і відмовляються
відповідати на його запитання. Через деякий час Люба перевозить Теодора
10
11
12
13

Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, c. 81.
Ibidem, c. 83.
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до лікарні, де він помирає, але в останні хвилини перед смертю наспівує
давню пісню, яка надає Любі розгадку цілої історії. Виявляється, що це була
польська пісня, яка завжди звучала у виконанні оркестру останньою під час
танців на кораблі, який перевозив українських емігрантів в Америку. Нарешті дядько зміг впізнати людей, які так довго з’являлися у його мареннях,
зустрітися зі своєю померлою дружиною та відійти в інший світ. Отже, образ
корабля набуває метафізичних рис: це і реальний корабель, який прямував
до нового континенту, і уявний корабель, який переносить душі померлих
в потойбічний світ, що наближає нас до трактування образу корабля у міфологічному ключі. Корабель стає тим простором, в якому схрещується
минуле дядька Теодора і теперішнє Люби, відбувається накладання двох
часових і просторових пластів («At last I was in the same place with him»14),
адже читач сприймає давні події крізь інтерпретацію родинних історій та їх
бачення головною героїнею. Психологічно представниця другого покоління
емігрантів опиняється в центрі часопросторових зрушень та стає об’єктом,
на який перекладається відповідальність за збереження родинних історій,
що створює підґрунтя для включення в її індивідуальну ідентичність набору
різних культурних означників, які є основою сучасного розуміння гнучкої
діалогічної ідентичності. Образ корабля з переселенцями також має низку
символічних характеристик: це польський корабель, на якому переселенці
їдуть в каютах другого класу і спостерігають за розкішним життям пасажирів першого класу, за їх одягом, рухами, оркестром: «Uncle and Auntie
traveled second-class to America, so they weren’t allowed in the ballroom, but they
had danced anyway, alone and happy together on the deck»15. Отже, в момент
перебування на кораблі емігранти бачать інше життя і мріють про щасливе
майбутнє, але наприкінці шляху розуміють, що саме тоді і там промайнули
найщасливіші моменти їхнього життя.
У третьому романі, який ми відібрали для аналізу, Хмільний священик
О. Мотиля, корабель переміщено із площини реальності в площину колективної та культурної пам’яті героїні Джейн Світ, яка також належить до
другого покоління емігрантів і відповідно зберігає інформацію про минулу
країну лише з переказів бабусі, матері, батька, соціальних інституцій, що
їх заснувала українська громада в Америці. Типовою поведінкою представників другого покоління став бунт проти покоління батьків та поступове
примирення із власним корінням, його органічне включення у сучасну систему цінностей, вибудовування подвійної ідентичності тощо. Тож на початку Джейн робить спроби втекти від родини, витіснити не-свої спогади,
стати справжньою американкою, що виражається у зміні прізвища, співпраці
з ЦРУ тощо. Через свою заангажованість до спецслужб вона мусить летіти в Україну на пошуки злочинця. Саме перебуваючи у літаку до Львова,
14
15

I. Zabytko, When Luba Leaves Home, Chapell Hill 2003, c. 114.
Ibidem, c. 116.
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Джейн марить і бачить очима власної матері колажі з минулого переїзду
кораблем до Америки, смерті її батька, шторму в океані, який візуалізує
метафору поневірянь та життєвих проблем, з якими доведеться зіткнутися
родині в Америці. Звернення до образу шторму відрізняє роман О. Мотиля
від двох попередніх. Корабель набуває символічного значення простору,
який перебуває поза часом та має здатність проявлятися в межових ситуаціях у свідомості наступних поколінь («Where was she? The passenger cabin
signiﬁed a plane, but memory of the ship remained far more vivid than the pale
reality»16), що ми також спостерігали в тексті І. Забитко. У ході розгортання
наративу пропорційно до глибини занурення Джейн в історію власного роду,
українську історію та культуру переживання попередніх поколінь українців
стають переживаннями самої героїні, відбувається нашаровування давніх
знань та досвіду на свідомість другого покоління емігрантів. Це дає Джейн
змогу прийняти українську складову своєї ідентичності. Отже, поява корабля стає переломним сюжетним моментом, після якого розпочинається народження наративу індивідуальної історії Джейн з уривків спогадів. У тексті
О.Мотиля з’являється й особливе релігійно-міфологічне забарвлення, що
супроводжує перебування переселенців на борту корабля («The ship lurches.
The roar of the ocean frightens her, and she clenches the cross more tightly»17,
«The boat is traveling in darkness, the waves are beating the sides ominously, the
clouds have gathered, the sun remains hidden»18), який є осередком життя у ворожому просторі, що може бути розцінено як ремінісценції на міфологічні
поневіряння Одіссея та біблійну історію про вцілілих істот на Ноєвому ковчегові. Отже, в такий спосіб образ корабля значно вкорінюється в європейське культурно-історичне тло, а доля українських переселенців вписується
у відомі західному світові патерникласичних вигнанців та блукачів.
Ідеї іншого ґатунку тематизуються в романах про українських емігрантів через впровадження образу автомобіля. Стереотипне уявлення про автомобіль як частину американської мрії про добробут і свободу уже було
представлено вище. Близьким, але не тотожним, до такого прочитання є образ автомобіля в оповіданні американської письменниці Ксенії Рихтицької
Перехрестя зі збірки Перетинаючи кордон (Crossing the Border, 2012). Героїня Леся — українська заробітчанка, що має підтримувати родину грошима,
які заробляє в Америці, — стикається з необхідністю зробити вибір між
тим, щоб повернутися додому або і надалі залишатися за тисячі кілометрів
від синів та чоловіка. В Америці у Лесі з’являється коханець Микола, а от
можлива зустріч з чоловіком Остапом викликає занепокоєння. Один з епізодів авторка присвячує опису того, як Леся вчиться водити авто, у чому їй
допомагає Микола:
16
17
18

A.J. Motyl, Whiskey Priest, Lincoln 2005, c. 92.
Ibidem, c. 91.
Ibidem, c. 92.
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Lesia sits in the driver’s seat, foot pressed to the gas pedal, whipping up I-75 like she doesn’t
have a care in the world, like she’s 16 years old, and her whole life is uncharted, the future full of
unlimited possibilities. […] Lesia loves the feeling that driving gives her19.

Отже, автомобіль дає героїні відчуття абсолютної свободи, молодості,
впевненості. Однак «автомобіль плюс коханець дорівнює Америка» є тими
спокусами, від яких героїня повинна свідомо відмовитися, що вона і робить
у фіналі, на користь родини, сімейного затишку, кохання, дітей. Отже, у цьому тексті автомобіль є лише складником реалізації задуму письменниці,
який у певний спосіб покликаний перегукуватися із назвою, в якій закодовано подвійну інформацію. Візуально підтримує метафору вибору шляху
образ автомобільної траси в Америці та дороги в Україні:
At ﬁrst, Lesia couldn’t get over the smoothness of the roads, much less the speed at which
everyone zipped along, sometimes with a cell phone plastered to an ear. The road into Vorivka
required as much concentration to drive on as it took to hang on to the door in the passenger seat,
which is where Lesia always sat when she was lucky enough to get a ride20.

У наведеній цитаті також прочитуємо антитезу між роллю водія та
пасажира в авто, що символічно накладається на весь сюжет оповідання,
в якому Леся, по суті, не могла розпоряджатися власним життям в Україні,
а Америка дала їй відчуття власної значимості, гідності, навчила керувати
життям, ставитися до нього відповідально і робити свідомий власний вибір.
Тож можемо зробити висновок, що у К. Рихтицької автомобіль не відіграє
значної сюжетної ролі, однак є важливим образом, який, з одного боку, став
складовою розгорнутої метафори «життя — це дорога», а з іншого, має алегоричний характер, оскільки натякає на маскулінний характер суспільства,
в якому жінка повинна підкорюватися чоловікам, і лише кермування автомобілем дає їй відчуття влади, відроджує її фемінність.
Різноплановий образ автомобіля представлено в тексті І. Забитко. Героїня Люба Вовченко, що мешкає разом із батьками в чиказькому українському
ґетто Ukrainian Village, прагне будь-що перетворитися на американку. Для
цього вона розробляє цілу стратегію: зміна імені, стилю одягу, поведінки
та, найголовніше, купівля автомобіля.
Why didn’t I really break free and get my own car? I could have real adventures, travel across
America, change my name a hundred times. I could get away from the neighborhood whenever
I wanted and, at the very least, get to the suburbs without taking a three-hour bus ride…21

— у цих словах Люби чітко відчувається перегук із стандартним поглядом
на функції авто, які закріпилися на сьогодні у філософсько-антропологічних колах. Наприклад, так визначають призначення автомобіля російські
дослідники:
19

K. Rychtycka, Crossroads, [в:] K. Rychtycka, Crossing the Border, Johnson City 2012,

с. 102.

20
21

Ibidem, c. 102.
I. Zabytko, op. cit., c. 33–34.
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Автомобиль способен предложить человеку свободу передвижения, мобильность,
комфорт, а также определенный статус в обществе. […] Кроме того личный автомобиль является символом безопасности, личного пространства, где можно побыть наедине с собой,
послушать приятную музыку и подумать о жизни»22; «Автомобиль во многом воплощает
грезы человека о несбывшемся, и с этой точки зрения является составной частью многих
мифов современности23.

У сукупності ці два визначення якнайкраще пасують для розкриття міфічної суті автомобіля, як вона іронічно розвінчується в романі І. Забитко.
Отже, зупинимося на кожній характеристиці окремо. Перше, свобода пересування і мобільність Люби виявляється значно обмеженою, адже з придбанням автомобіля у неї з’являється низка додаткових зобов’язань, як-от: возити
сліпого батька до лікарів, зустрічати і супроводжувати усіх тих, хто приїздить до Українського Села в Чикаго, бути їм за водія та гіда по місту. Друге,
комфорт Люби від початку виявився під загрозою, оскільки автомобіль був
розрахований на кремезного чоловіка, тож дівчині доводилося підкладати
купу подушок, аби діставати до педалей. Третє, назвати Любин «Валіант»
символом безпеки навряд чи можливо, адже вона купує його в українського
емігранта Пана Василя, а відповідно машина є дуже старою, яка весь час
потребує ремонту, на що й ідуть майже всі Любині заощадження. Четверте,
автомобіль як символ особистого простору з затишком і приємною музикою
відразу розвінчується авторкою, адже вона підкреслює, що там не працювали FM станції, і Люба не могла слухати ту музику, яка їй подобалася. А от
що стосується статусу у суспільстві та можливості подумати про життя, то
тут Любин автомобіль відіграє значну роль, але не таку, як передбачалося
героїнею від початку. Автомобіль дійсно допомагає героїні стати образом
динамічним на відміну від статичних батьків та інших представників покоління Ді-Пі в романі, Люба отримує можливість вийти за межі ґетто і набути нового досвіду, однак цей досвід не перетворює її на американку, а іще
більше наближає до української громади. У найвідповідальніші моменти
«Валіант» антропоморфізується та виявляє свій чоловічий характер, якому героїні доводиться підкорятися. Так, одним із найяскравіших моментів
книги стало знайомство Люби із справжнім американським лікарем Джоном
Марсом, якого вона пропонує підкинути додому після нічного чергування.
Однак автомобіль, здається, має свої погляди на цю ситуацію:
The Black Valiant didn’t seem to like John Mars. It was bad enough that he had so little
legroom because I had to push the entire front seat up close to the dashboard, otherwise I couldn’t
reach the pedals. Besides that, the heat wouldn’t turn on, and every time we stopped for a light,
the engine stalled out24.
22

Ю.О. Баранова, Экономико-философские аспекты транспорта, http://www.rusnauka.
com/33_PRNIT_2012/Philosophia/6_120204.doc.htm (доступ: 21.08.2014).
23 В.И. Казакова, Социокультурный дискурс развития транспортных систем, http://
www.unn.ru/pages/vestniki_ journals/99990201_West_soc_2007_2(7)/7.pdf (доступ: 21.08.2014).
24 І. Zabytko, op. cit., с. 220.
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Врешті-решт автомобіль заглух неподалік Української церкви Святого
Йосафата та українського бару Стіва, куди герої заходять, щоб погрітися
та перекусити. Саме тут Люба остаточно пересвідчується в тому, що Джон
Марс не має нічого спільного з нею, її культурою, громадою тощо («How
absolutely out of place John Mars was here with me in Steve’s»25). Коли Люба
сама повернулася до автомобіля, він запрацював. Отже, І. Забитко наділяє
автомобіль людськими рисами, робить його не лише транспортним засобом,
а й рятівником і порадником головної героїні, завдяки якому Люба не лише не
стає стереотипною американкою, а навпаки вкорінюється в українську культуру, приймає минуле своїх батьків, вчиться цінувати власне неповторне «Я».
Розмаїття автомобілів та їх марок оточує читача в детективному романі
Ореста Стельмаха Хлопець з 4-ого реактора (The Boy from Reactor 4, 2013).
Головна героїня — Надя Тесла, донька українських емігрантів, успішний
фінансист, відправляється в Україну на пошуки скарбу, що належить її
дядькові Дем’яну, колишньому злодієві та в’язневі Ґулаґу. На цьому шляху
її переслідують американські, українські, російські мафіозі та їх помічники. В Україні Надя знаходить дядька в Чорнобильській зоні, дізнається про
нібито існування магічної формули, яка здатна врятувати світ від раку, та
сама рятується від переслідувачів втечею через Росію до Аляски разом із
племінником Адамом. Напруга у тексті нерідко досягається несподіваною
появою автомобіля, швидкою зміною машин, безкінечними перегонами та
погонями. Образ автомобіля, в основному, виконує зображальну функцію,
що покликана підтримувати відповідний рівень екшену та саспенсу в тексті,
а також відтворювати атмосферу окремих міст та країн. Останнє видається
достатньо цікавим, оскільки у такому ракурсі автомобіль бере безпосередню участь у творенні імагообразів. Така думка підтверджується у процесі
порівняння автомобілів на територіях трьох країн, де розгортаються події
роману: Сполучені Штати, Україна (у двох вимірах: київський і чорнобильський) та Росія.
У висновку узагальнимо ті основні імагологічні та сюжетні функції,
які відіграють транспортні засоби у романах про українських емігрантів.
Корабель є об’єднавчим символом для низки романів письменників другого
покоління емігрантів, в яких вони намагаються прийняти українську складову ідентичності, подолати розрив із поколінням батьків шляхом наративізації пам’яті. Корабель набуває ознак стійкого топосу співвідносного з цілою Атлантичною цивілізацією, коридором між старою країною, Європою
та новою Америкою. При створенні образу корабля усі письменники чітко
прописують ідею пасажира, від якого рух корабля не залежить, що споріднює корабель з метафоричним уявленням про людське життя. Витоки цього
літературного образу найдавніші, а тому у романах присутні ремінісценції
на попередні знакові для європейської культури тексти. Образ автомобіля
25

Ibidem, с. 225.
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є найбільш динамічним в усіх романах та актуалізує традиційну метафорику: життя — дорога, перебувати на перехресті, рухатися вперед, зазнати
краху, вийти за межу тощо. Не оминули увагою автори і відомої алюзії на
автомобіль як візуалізовану американську мрію. Автомобіль також щільно
асоціюється з жанром детективу, стає невід’ємною характеристикою персонажів, рівня їх добробуту, готовності йти на ризик, порушувати правила та
ін. Через змалювання автомобільних шляхів, їх якості та протяжності, автори вводять додаткові характеристики образів та місцевостей, локалізуючи
їх у конкретному часо-просторі.
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The Images of Vehicles in the Plots of American Novels
about Ukrainian Emigrants
Summary
The article presents images of vehicles — a ship and a car — in the novels written by American writers of Ukrainian descent. Askold Melnyczuk, Alexander J. Motyl, Irene Zabytko, Orest
Stelmach and Ksenia Rychtycka are the representatives of the second generation of Ukrainian
Americans who published books about Ukrainian emigrants on the threshold of the 20th and
21st centuries. There are lots of similarities in the usage of the images of vehicles in the plots of
their novels. A vehicle can help to create another image in a text, for example, an image of a city,
a country or a continent, an image of an exact road or an existential route of a character’s life.
Also, a vehicle can visualize several motives, such as: a motif of departure, a motif of travel,
a motif of a passenger as well as others. Vehicles’ routes may reminiscence the profound reader’s
knowledge of ancient myths and biblical stories.
Keywords: transport, transport route, metalogical image, autological image, imagological
pattern.
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Образы транспортных средств в американских
романах об украинских эмигрантах
Резюме
В статье рассматриваются транспортные средства (корабль и автомобиль) в романах
американских писателей украинского происхождения. А. Мельничук, А. Мотыль, И. Забытко, О. Стельмах и К. Рихтицкая — представители второго поколения украинских американцев, которые опубликовали тексты об украинских эмигрантах на рубеже XX и XXI веков. В сюжетах этих романов наблюдается множество общих подходов к использованию
образов транспорта. Так, транспортное средство может быть вспомогательным в создании
другого образа — города, страны или континента, образа дороги или экзистенциального пути человеческой жизни. С помощью транспорта визуализируются мотивы разлуки,
путешествия, пассажира и т.д. Транспортные пути перекликаются с давними античными
легендами и библейскими историями.
Ключевые слова: транспорт, транспортный коридор, металогические образы, автологические образы, имагологический образ.
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